Protokoll styrelsemöte nr 10 2020-10-16
Närvarande: Marianne Arvidsson, ordinarie
Annika Erickson, suppleant
Tore Eriksson, ordinarie
Margaretha Kristoffersson, ordinarie
Erik Nilsson, ordinarie
Stefan Nordlund, ordinarie
Ivar Nyhaug, ordinarie
Åke Larsson, suppleant
Ulla Ridderstad, ordinarie
Eva Bratt Welin, suppleant
Adjungerad: Susanne Öström, platsansvarig i San Agustín
1. Mötet öppnas
Margaretha Kristoffersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.
Alla ledamöter är närvarande via internet (Zoom). Flera styrelsemedlemmar finns nu på ön.
2. Val av ordförande
Margaretha Kristoffersson väljs till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Till mötessekreterare väljs Erik Nilsson.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
5.

Val av justerare
Annika Erickson och Marianne Arvidsson väljs till justerare.

6.

Föregående mötes protokoll, 2020-09-29
Protokollet gås igenom och läggs sedan till handlingarna.
§6. Föregående mötes protokoll, 2020-08-24
Mötet beslutade att söka personer med kunskap om luftkonditionering på vår Facebook och
vår hemsida. Detta är ännu inte utfört, men är på gång.
Beslut: Styrelsen beslutar att Stefan Nordlund ansvarar för Klubbens gemensamma
annonser.

7.

Inkomna motioner inför extrastämman
Inga motioner har inkommit innan motionsstoppet den 15 oktober. En skrivelse från
avgående revisor Lars Gisaeus har inkommit. Se bilaga 1.
Beslut: Styrelsen föreslår extrastämman att lägga skrivelsen till handlingarna.

Protokoll styrelsemöte nr 10 2020-10-16

1

8. Extrastämman den 19 oktober
Genomgång av hur vi ska kunna genomföra mötet med medlemmar på lokalerna i Nord och i
Syd samt enskilda medlemmar via internet.
Styrelsen har tidigare beslutat att behålla medlemsavgifter och andra avgifter från
föregående verksamhetsår.
Beslut: Styrelsen beslutar att inte betala ut några arvoden innan nästa årsstämma.
9. Bridge i San Agustin
Ulla Ridderstad har utrett frågan om hur vi kan fortsätta med bridgen. Men regler från vår
hyresvärd, baserade på myndigheternas föreskrifter, innebär att vi i nuläget inte kan
genomföra någon bridge. Se bilaga 2.
Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om bridgen i San Agustín.
Beslut: Styrelsen tackar nej till ett erbjudande från Bridgebrother att låta dem ta hand om
bridgen i tre år.
10. Rapport om aktiviteter i Las Palmas och San Agustin.
Myndigheternas regler hindrar oss från att genomföra en hel del aktiviteter, både i lokalerna
och utomhus.
Beslut: Styrelsen uppdrar åt Susanne Öström och Stefan Nordlund att sammanställa regler
för aktiviteter, både i lokaler och utomhus. Detta publiceras via Klubbens kanaler.
11. Övriga frågor
Palmbladet Säsongens första nummer publiceras den 2 november. Numret har 16 sidor och
trycks i 600 exemplar. Behöver vi trycka fler ex blir det för samma styckepris.
Annonsintäkterna hittills täcker i stort sett för trycket av de planerade två numren.
Officelicenser Det finns möjligheter att för en mindre avgift teckna licenser för ideella
föreningar. Vi har tydligen redan en äldre licens.
Beslut: Styrelsen uppdrar åt Urban Sahlin att utreda om vi kan utnyttja de licenser vi redan
har och hur mycket det skulle kosta att teckna nya licenser för en ideell förening och vad som
krävs för det senare samt hur många licenser vi behöver.
Insamling via Facebook Det fanns ett förslag att starta en kampanj via Facebook för att samla
in ekonomiskt stöd till Klubben.
Beslut: Styrelsen uppdrar åt Urban Sahlin, Margaretha Kristoffersson och Eva Bratt Welin att
ta fram ett förslag för en insamlingskampanj på Facebook.
Bokföring i San Agustín Styrelsen har tidigare beslutat att Margaretha Kristoffersson och
Susanne Öström tar över bokföringen i Syd.
Beslut: Styrelsen beslutar att Solweig Lansgård tills vidare fortsätter att ansvara för
bokföringen och att vi annonserar efter en bokförare i Syd.
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12. Inkomna skrivelser
En skrivelse från Lars Gisaeus har inkommit. Se bilaga 1.
13. Nästa möte
Nästa möte blir den 5 november, kl 13 (kanarisk tid). Även detta möte blir via internet.
14. Mötet avslutas

Ordförande
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare
Erik Nilsson

Protokolljusterare
Annika Erickson

Protokolljusterare
Marianne Arvidsson
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bilaga 1

Skrivelse till extra årsmöte 19 oktober 2020
Förklaring och bakgrund till revisorarbetet.
Jag har bestämt mig för att lämna mitt uppdrag. Jag har varit med i över 45 år och stöttat
föreningen och tog uppdraget som revisor då den förre revisorn inte gjort något alls mer än
skrivit under revisionsberättelsen. Då jag inte har bokat någon resa till LP och är osäker på
om det blir av i år så känns det fel att skriva på en revisionsberättelse. Ett annat skäl är att
jag är missnöjd med resultatet av våra anmärkningar vid förra årsstämman. Att bara stryka
ett streck över sådant som borde rättas till är inte rätt enligt min mening. Kanske föreningen
hade haft behov av dessa medel i dagsläget.
Lars Gisaeus

bilaga 2

Dagens info från vår hyresvärd:
1. Handhygien viktig
2. Max 10 personer/grupp inklusive personal är tillåtet
3. Avstånd mellan personer 1,5 meter
4. Munskydd skall användas och bytas ofta
5. In- och utgång skall om möjligt skiljas åt. Tänk på distans och munskydd
6. Skyltar i lokalen bör informera om vad som gäller
7. Max 1 person åt gången på toaletten
8. Vid rökning utomhus, minst 2 m avstånd
9. Kom ihåg att desinficera handtag och andra kontaktytor dagligen.
Vid anteckningarna
Susanne Öström
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