Skandinaviska Klubben

EXTRASTÄMMA
Lördag den 21 mars 2020
kl. 11:00 i Las Palmas

Ø Förslag till dagordning
Ø Förslag till avgifter och kompensation
Ø Förslag till ekonomisk policy
Ø Motioner

Förslag till dagordning
Skandinaviska klubbens vårstämma i Las Palmas
lördagen den 21 mars 2020.
Mötet börjar kl 11:00. Efter stämman serveras en tapastallrik med dryck.

§ 1. Ordföranden öppnar stämman
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare
§ 3. Val av två medlemmar att justera protokollet
§ 4. Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning
§ 5. Justering av röstlängden
§ 6. Godkännande av att stämman blivit stadgeenligt kallad
§ 7. Godkännande av dagordningen
§ 8. Föredragning av protokoll från föregående stämma
§ 9. Styrelsens föredragning
a) Rapport om aktiviteter och styrelsens framtidsdiskussioner
b) Medlemsavgifter, hyror och fasta arvoden för 2020–2021
c) Klubbens ekonomiska policy
§ 10. Medlemmars motioner
§ 11. Övriga frågor som kan behandlas eller bordläggas
§ 12. Stämman avslutas
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STYRELSENS FöRSLAG TILL EXTRASTÄMMAN DEN 21 februari 2020
BETRÄFFANDE FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER OCH
KOMPENSATIONER
Dagordningens §9b – beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar:
Att årsavgiften för säsongen 2020/2021 ska vara 35 €/person.
Att avgiften för korttidsmedlemsskap, 2 månader, ska vara 20 €/person.
Att avgiften för korttidsmedlemskap, 1 månad, ska vara 10 €/person.
Att portokostnaden för Palmbladet till hemlandet ska vara 25 €.
Att hyran för depositionsfack ska vara 18 € för litet dep.fack,
21 € för mellanstort dep.fack och 24 € för stort dep.fack.
Depositionsavgiften ska vara 48 €.

Att kostnaden för uthyrning av lokalen blir:
Alt. A Uthyrning till medlemmar- ej kommersiellt bruk
1-10 pers. 3 €/tim.
11-20 pers. 6€/tim.
21-30 pers. 9€/tim.
31-70 pers. 12/tim.

Alt. B Uthyrning för ideella verksamheter
1-10 pers. 6€/tim.
11-20 pers. 12€/tim.
21-30 pers. 18/tim.
31/70 pers. 24/tim.
Alt. C Uthyrning kommersiella verksamheter
1-10 pers.
11-30 pers.
31-50 pers.
51-70 pers.

10€/tim.
18€/tim.
24€/tim.
30€/tim.

Dagordningens §9b - beslut om kompensationer för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar:
Att total kompensation till styrelse och funktionärer ska vara 12.000 euro.
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Policy för taxiresor och bilhyra för klubbens ändamål
•
•
•
•
•
•

Buss skall användas som standard. Undantag enligt följande:
Vid transport av tunga och skrymmande föremål.
Transport av frysta matvaror. Tidsvinst mot buss skall vara över 30 minuter.
När flera skall åka och det blir billigare än att åka buss.
Festarrangörer som skall hem nattetid får åka taxi. OBS inte deltagare i festen.
Formuläret för taxiresor och bilhyra skall ifyllas och lämnas till platsansvarig eller ordförande.
Transporter för aktiviteter ska bokföras som aktivitetens kostnad. Transporter för allmänna ändamål ska
bokföras som gemensamma kostnader.

Policy för bussresor för klubbens ändamål
•
•
•
•
•

Klubben betalar inte bussresor för festdeltagare som skall åka till eller från fester.
Klubben betalar bussresor för festarrangörer men inte för dess partner.
Ledare för veckoaktivitet kan få sina bussresor betalda av klubben om avstånd är över 1 km enkel väg.
Formuläret för bussresor skall ifyllas och lämnas till platsansvarig eller ordförande.
Skall bokföras under en aktivitet (inte övriga kostnader).

Policy för bussresor, taxiresor och bilhyra for klubbens allmänna ändamål
•
•
•

Bussresor, taxi och bilhyra som tillhör klubben bör i allmänhet tydligt hänvisas till vem, vad och varför.
Detta är gemensamma kostnader.
Exempel på detta kan vara: Transport av personal till möten, transport för allmän klubbverksamhet etc.
Formuläret för taxiresor, bilhyra och bussresor skall ifyllas och lämnas till platsansvarig eller
ordförande.

Policy för aktiviteters kostnader
•

Förbrukningsmaterial, resor, medhjälpare m.m. för en aktivitet bekostas av aktiviteten. Kan två
aktiviteter använda materialet delas kostnaden på dem. I särskilda fall, om styrelsen så bestämmer, kan
klubben stå för en investering som bedöms nödvändig för att aktiviteten ska kunna fortgå.

Policy för representation
•

•

•

Extern representation av företag, organisationer etc. bör i första hand ske av ordförande, i andra hand av
platsansvarig och i tredje hand genom av platsansvarig utsedd person. Representation när klubben
bjuder in till respektive avdelning beslutas av platsansvarig.
Intern representation i form av personalvård (lunch, middag, fest, resa etc.) bör ske minst en gång och
högst två gånger per säsong. Beslutas av ordförande eller platsansvarig. Anhöriga medföljer till
självkostnadspris.
Vid årsmöte och vårmöte bjuds alla medlemmar på förtäring i form av lunch/ tapas och dryck.

Policy för anläggningstillgångar och förbrukningsinventarier.
•
•
•
•
•

Inventarier kostnadsförs direkt. Inköp av anläggningstillgångar som används under flera
år och kan delas av flera aktiviteter, är en investering och klubbens egendom. De är
gemensamma kostnader. Exempel på detta är; tvättmaskin, spis, kyl, frys och datamaskiner,
kaffebryggare och porslin. Dessa inköp ska godkännas av platsansvarig.
En engångskostnad för en eller två aktiviteter på mer än 150 euro kan betalas av klubben och betalas
tillbaka av aktiviteten enligt en avbetalningsplan tills full återbetalningen skett.
I särskilda fall, om styrelsen bestämmer, kan klubben stå för en investering som bedöms nödvändig för
att aktiviteten ska kunna fortgå. Denna investering kan hyras av klubben.
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Policy för tvätt av dukar och städning, gas och el.
•
•
•
•
•
•

Aktivitetskostnader
Tvätt av dukar efter en aktivitet, pappersdukar/servetter till en aktivitet är aktivitetskostnader.
Förbrukningsvaror som endast är avsedda för en viss aktivitet är aktivitetskostnader.
Gemensamma kostnader
Tvätt av dukar, förkläden och handdukar som inte tillhör en viss aktivitet är gemensamma kostnader.
Städning är gemensamma kostnader.
Förbrukningsvaror fördelade över flera aktiviteter är gemensamma kostnader.
Gas, el och de flesta förbrukningsvaror i köket, kryddor, servetter, tvålar, hushållspapper, diskmedel etc.
är gemensamma kostnader. Kaffe och vatten förs 50 procent på köket och resterande på allmänna
kostnader.

Inventeringspolicy
•
•
•

Förbrukningsvaror kontrolleras två gånger per år, januari och april.
Barlager: Vin, sprit, öl och mineralvatten.
Matlager: Kylskåp, frys och torrvaror.

Policy klubbens fester
•
•
•
•
•

En närvarolista upprättas där alla betalande gäster antecknas.
På listan antecknas även alla som ska hjälpa till att arrangera festen.
Personer som väsentligen hjälper till på festen betalar inget inträde, vilket bestäms av aktivitetsansvarig.
Betalningar till underhållning och liknande kan även signeras av två personer, varav en som vittne.
Ersättning kan också utgå som mat och dryck till musiker eller liknande med respektive.
På fester som välkomstfest, vårfest och liknande bör någon av ordförande, platsansvariga och
aktivitetssamordnare delta och informera om Klubben och dess verksamhet. De betalar då inget inträde.

Policy för anlitande av någon med expertkompetens.
•
•
•
•

En expert är en person med utbildning och kunnande som efterfrågas av klubben. Expertens kompetens
finns inte tillgänglig inom klubben.
Experten kan få mer än de beslutade 20 procent för att leda en aktivitet. Expertens arvode ska belasta
aktiviteten, det är inte en allmän kostnad.
Klubbens ordförande samt aktivitetsansvarig avgör vem som får klassas som expert. Beslutet ska skrivas
in i kommande styrelseprotokoll.
Ska en klubbmedlem klassas som expert krävs styrelsebeslut från ordinarie möte
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Motion till vårstämman 2020
Skandinaviska klubben har nu i ett stort antal år haft oförändrade
medlemsavgifter.
Klubbens kostnader ökar varje år och det blir allt svårare att hålla
aktiviteter till rimliga avgifter om vi inte ska redovisa ett negativt resultat.
Att försöka förbättra resultatet genom sänkta arvoden kan fungera kortsiktigt
men långsiktigt leder det till försämrad organisation och brist på aktivitetsledare.
Jag föreslår att medlemsavgifterna för kommande säsong höjs med 10%.
Las Palmas 28/2 2020

Peter Fernström

Styrelsen har inte hunnit anta ett svar på motionen.
Svaret kommer att publiceras på hemsidan så fort det
är klart.
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