Beslutsprotokoll ordinarie styrelsemöte nr 8 från 2018-03-08
Närvarande:

Peter Fernström ordf.
Thomas Bauer
Tore Eriksson
Bernhard Karli
Margaretha Kristoffersson
Björn Olofsson

Adjungerade:

Arne Beldau
Elisabeth Kristensson
Erik Nilsson
Ulla Ridderstad
Elisabeth Wallstedt

1.
2.
3.
4.

Ordförande Peter Fernström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till mötessekreterare valdes Bernhard Karli.
Till protokolljusterare valdes Tore Eriksson och Thomas Bauer.
Föregående mötesprotokoll godkänndes med följande synpunkter: definition av
medlemsaktivitet anses vara otydlig. Frågan bordläggs och tillträdande styrelse får i uppgift att
omarbeta definitionen.
5. Godkännande av dagordning med följande tilläggspunkter:
a. Vad som ska göras på Syd fram till den 30.9
b. Organisationen i Syd tom 30/9.
c. Skatter och deklarationsskyldighet för klubben och arvodestagare.
d. Motion om att skilja ut Syd-avdelningen från Skandinaviska klubben
e. Anmärkningar på BR och RR i årsredovisningnen.
6. Ekonomirapporten visar ett netto resultat för hela klubben på 18’000 Euros
a. Syd visar ett netto resultat på 27’000 Euros på aktiviteter plus
medlemsavgifter.
b. Nord visar ett netto resultat på 20’000 Euros på aktiviteter plus
medlemsavgifter.
7. Öppna frågor och organisationen på Syd 5a + 5b – Många öppna punkter måste åtgärdas
innan 1 oktober 2018. En tillfällig ledningsgrupp bestående av Tore Eriksson och Margaretha
Kristoffersson tar över ansvaret med rätt till att fritt delegera till andra medlemmar i Syd fram
till den 30.9.
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8. Skatter och deklarationsskyldighet för klubben och arvodestagare En skatteexpert har
kontaktats. Klubbens intäkter på 130’000 Euros överskrider spansk skattelagstiftning gällande
skattefrihet för ideella föreningnar (maximum 75’000 Euros). Skattesatsen på inkomstskatt för
arvodestagarna ligger på 24 %. Dessutom åläggs klubben arbetsgivareavgift. Skulle klubben
börja deklarera utbetalda arvoden finns det risk för skatterevision gällade de senaste fem åren.
Frågan bordläggs.
9. Skilja ut Syd-avdelningen från Skandinaviska klubben. Frågan skall ställas till aktivitetsledarna
på Syd.
10. Ändring i årsmötesprotokoll. Stycke 17 ska justeras genom att stryka ”…..och halvårsmötet
till våren,…….” i enighet med stadgarna.
11. Anmärkning på BR och RR i årsredovisningnen. Felet fanns i balansräkningen där kassaskåpets
bruttovärde var upptaget till 2’188 Euros i.s.f. det korrekta beloppet 2’118 Euros.
12. Rapport från avdelningar – inget att rapportera.
13. Övriga frågor: Datasekretess Medlemmarna måste informeras och formellt acceptera att
bilder tagna i samband med utflykter eller andra klubbevenemang kan publiceras på sociala
medier som inte är lösenordsskyddade. Bernhard tar fram ett förslag.
14. Ordföranden tackade för det sista ordinarie styrelsemötet som avslutades kl 16:35.

Ordförande
Peter Fernström

Sekreterare
Bernhard Karli

Protokolljusterare
Tore Eriksson

Protokolljusterare
Thomas Bauer
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