Protokoll fört vid styrelsemöte i Skandinaviska Klubben, den 14 januari 2016, i Las Palmas
Närvarande:
Jens-Ole Jespersen, ordf
Stig Broman, vice ordf.
Ulf Jensen, ledamot
Björn Olofsson, ledamot
Rune Tedblad, ledamot
Christer Blom, ledamot
Ingela Björkner, suppleant
Tomas Bauer, suppleant
Anne Gro Bauer Nielsen, suppleant
Dessutom deltog Tove Sadolin, platsansvarig i Syd och bokförare, Britta Mollberg och Lars Ehnbom
från valberedningen, samt Allan Flood, revisor i föreningen.

1 Öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Protokollförare
Att förda dagens protokoll utsågs Christer Blom.

3 Dagordningen
Dagordningens godkändes.

4 Protokollsjusterare
Att justera dagens protokoll utsågs Anne Gro Bauer Nielsen och Stig Broman.

5 Genomgång av föregående protokoll
Diskussion angående ny bokföringshjälp när Tove slutar. Uppdrogs åt Ulf att kolla om det finns
möjlighet att annonsera i Palmbladet.

6 Nytt från ordföranden
Jens-Ole Hade inte mycket att anföra, sade han. Han berörde kort samarbetet med GO2GC och även
Ulf redogjorde kort för sina erfarenheter av samma samarbete. Stig påminde att vi tidigare bestämt
att vi skall ”skynda långsamt”.
Facebooksidan diskuterades. Ingela tycker att SKK skall ha en egen sida som vi själva skall
administrera. Diskussionen kommer säkert att fortgå ett tag till.

7 Nytt från Nord
Christer talade om att vi nu äntligen har fått en kortmaskin. Annars inga direkta nyheter.
Berördes de aktiviteter vi haft och de vi kommer att ha.

8 Nytt från Syd
Verksamhetsmässa äger rum kommande helg i klubbens lokaler. Tove är mycket spänd på resultatet
av detta. Mässan initierades av Canaria Home eftersom det finns minst 25 skandinaviska företag på
södra delen av Gran Canaria och mässan syftar till att dessa skall kunna presentera sig för presumtiva
kunder. Intresset verkat stort.
”Meditativ målning” har genomförts. Tove vet idag ingenting om resultatet av detta.
Verksamheten fortgår enligt planerna. Matevent håller på och det finns som alltid ett stort intresse
för matlagning.
Yoga är ett intressant ämne. Dans har varit på tal och man kanske kommer igång med detta nästa
säsong.
Precis som i Las Palmas växer bridgen, främst träningsbridgen.
Ny platsansvarig
Valberedningen har fått förslag om ny platsansvarig i Syd men har överlämnat förslagen till styrelsen
eftersom det är styrelsens uppgift att utse ny platsansvarig.
Idag finns ingen som är villig att åta sig detta uppdrag. Jan-Ole bad därför de styrelsemedlemmar
som bor i Syd tillsammans försöka få fram lämplig person.
Diskuterades också förslag om delat ansvar men från olika håll hördes uppfattningen om att ”delat
ansvar betyder att ingen har ansvar”. Björn redogjorde för hur grupparbete kan urarta om det inte
finns ett tydligt ansvarsområde.
Ulf blir sammankallande i den grupp som skall få fram en ny platsansvarig i Syd.

9 Resultat 2015 - 2016
Framtagen delrapport avser enbart tre månader och lades till handlingarna utan närmare
genomgång.
Jens-Ole redogjorde för läget på medlemsfronten. Särskild bilaga bifogas detta protokoll.

10 Årsmötet
Material som skall skickas ut till medlemmar i samband med kallelsen gicks igenom.

Ekonomin diskuterades. Ulf hade flera frågor om olika kostnadsposter. Dessa besvarades nöjaktigt av
Tove och Jens-Ole. Bla a berördes resekostnader samt kostnader för telefon och el.
Beslöts att öka äskandet av anslag för arvoden till € 10.000.
Christers motion orsakade livlig diskussion. Stig var inte alls övertygad om att motionen skulle bifallas
utan hade ganska kraftiga invändningar. Då övriga deltagande ville bifalla motionen menade Stig att
”jag ger mig och låter styrelsen som helhet bifalla motionen.”
Styrelsen beslutade att bifalla motionen.
Lars redogjorde för valberedningens arbete. Dock nämndes inga namn utan dessa kommer att
offentliggöras i samband med kallelsen till medlemmarna.
Christer förslag till arbetsbeskrivning för valberedningen diskuterades. Beslöts att arbeta vidare med
detta förslag som underlag. Utsågs Lars, Ulf och Christer till detta arbete. Lars är sammankallande.

11 Övriga frågor
Arne Bendaus skrivelse till klubben besvaras av Jens-Ole.

12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 27 februari kl 10:30 i Las Palmas

13 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet, tackade för visat intresse och vidare förekom ej.

Vid protokollet

Christer Blom

Justeras:

_________________________ _____________________ ______________________
Jens-Ole Jespersen
Anne-Gro Bauer Nielsen Stig Broman

