Protokoll från Skandinaviska klubbens styrelsemöte i San Agustin 2017-02-02
klockan 15.00.
Närvarande: Peter Fernström, ordförande, Stig Broman, ledamot, Thomas Bauer, kassör, Solweig
Lansgård, ledamot, Christer Blom, ledamot, Lars Ehnbom, adjungerad, Britta Mollberg,
adjungerad, Margaretha Kristoffersson, suppleant, Inger Hansson, adjungerad, Bernhard Karli,
adjungerad, Kjell Hansson, adjungerad, Björn Olofsson, vice ordförande, Thomas Nilsson,
suppleant, Tore Eriksson, adjungerad.
§ 1. Mötet öppnas.
Ordföranden Peter Fernström öppnade mötet och hälsade välkommen.
§ 2. Val av sekreterare.
Till mötessekreterare valdes Thomas Nilsson.
§ 3. Val av protokolljusterare.
Till protokolljusterare valdes Solweig Lansgård och Margaretha Kristoffersson.
§ 3a. Svar på brev.
Klargörande av Thomas Bauers och Christer Bloms nya ansvar gällande ekonomi respektive
aktiviteter.
§ 4. Ekonomirapport.
Bruttoresultatet har kraftigt försämrats i jämförelse med föregående år.
§ 5. Rapport SKK Nord.
Aktiviteterna röner stort intresse men för att säkerställa kostnadstäckning aktualiseras
prishöjningar. Avdelningen ligger under sin budget
§ 5a. Redovisning / uppdrag.
Christer Blom rapporterade ett kraftigt minusresultat för föregående räkenskapsår till stor del
genererat av fastighetsunderhåll.
Kjell Hansson och Christer Blom fick i uppdrag att skapa en årsredovisning för föregående år.
§ 6. Rapport SKK Syd.
Alla aktiviteter är populära och nytillskott är läsecirkel, datakurs och konstvernissage. Svenska
veckan går bara marginellt plus men deltagandet försvaras av stort PR-värde för klubben.
Avdelningen ligger på budget.
§ 6a. Fasta arvoden, fördelning och ersättningar.
Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att som ett första steg i nedtrappning av arvodena banta
ramen på 12 500 Euro till 8 000 Euro. Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp att utreda ekonomin.
§ 7. Palmbladet.
Höga tryckkostnader men reklamvärdet är högt. Peter Fernström föreslog att flygblad ersätter en
av årets tre utgivningar. Som en anpassning till dagens och morgondagens läsekrets förespråkade
Thomas Nilsson en uppdatering av hemsidan. Dels för att tydliggöra sambandet med Palmbladet,
dels för att tillhandahålla dagsaktuell information. Samtidigt som attraktiviteten höjs för potentiella
digitala annonsörer.
§ 8. Ekonomiansvar.
Uppdraget ska handhas av Peter Fernström.
§ 9. Arbetsgrupp för stadgeändring.
Margaretha Kristoffersson och Kjell Hansson utsågs och första arbetsdirektivet gäller att klargöra
reglerna för SKK som ideell förening eller ideell förening med ekonomisk verksamhet.
§ 10. Arbetsgrupp för hyresavtal.
Solweig Lansgård och Lars Ehnbom utsågs att omförhandla SKK:s hyresavtal med Monte Rojos
fastighetsägarförening.
§ 11. Arbetsgrupp för hemsida-FB-Palmbladet.

Till att utveckla SKK:s plattformar Palmbladet, Facebook och hemsida utsågs Stefan Nordlund,
Erik Nilsson, Lars Ehnbom och Thomas Nilsson.
§ 12. Klubbmedlemskap.
Beslöts om följande delvis nya avgifter för klubbmedlemskap; 1 månad-10 Euro, 2 månader-20
Euro och säsong-35 Euro.
§ 13. Inför årsstämman.
Buss från San Agustin den 25.2 kl. 11.00 till SKK:s årsmöte i Las Palmas kl.13.30. Servering
av paj (ost och skinka samt vegetarisk) och dryck startar kl. 12.00.
§ 14. Övriga frågor.
Priset för uthyrning av SKK:s klubblokaler i Las Palmas till icke medlemmar ska utredas.
§ 15. Nästa styrelsemöte.
Tid: 9.3 klockan 14.00. Plats: SKK i Las Palmas.
§ 16.
Mötet avslutas.
Ordföranden Peter Fernström tackade styrelsemötets deltagare för visat intresse.
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