Skandinaviska klubbens extrastämma 19 oktober 2020,
klockan 13:00 – 14:07, lokaltid

Plats: Las Palmas/San Augustin och via zoom
Närvarande: Las Palmas 12 personer, San Augustin 5 personer och 2 fullmakter,
via Zoom 9 personer och via telefon 2 personer.

§ 1 Ordförande Margaretha Kristoffersson öppnar mötet

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: att välja Stefan Nordlund till ordförande och Susanne Öström till sekreterare för
dagens möte

§ 3 Val av två medlemmar att justera protokollet
Beslut: att välja Thomas Bauer LP och Åke Larsson SA att justera dagens protokoll

§ 4 Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkningen
Beslut: att välja Åke Larsson SA och Margaretha Eriksson LP som rösträknare

§ 5 Justering av röstlängd
Las Palmas 12 personer, San Augustin 5 personer och 2 fullmakter, via Zoom 9 personer och
via telefon 2 personer. Sammanlagt 30 röstberättigade medlemmar

§ 6 Godkännande av att stämman blivit stadgeenligt kallad
Beslut: att godkänna att kallelse till stämman skett enligt stadgarna

§ 7 Godkännande av dagordning
Thomas Bauer påtalar att punkten föregående protokoll saknas på dagordningen
Beslut: att lägga till punkten föregående protokoll och i övrigt godkänna föreslagen
dagordning.

§ 8 Föregående protokoll
Ordförande delger samtliga närvarande medlemmar innehållet i föregående
stämmoprotokoll.
Thomas Bauer påtalar att § 11 är felskrivet i protokollet. Granskningen skall inte ha skett
enligt uppgifter i protokollet.
Eva Ternert Nordin påtalar att hon som sekreterare vid detta tillfälle har fört anteckningar
enligt mötets innehåll. En revisor har fått benämningen auktoriserad revisor vilket är
felaktigt.
Erik Nilsson föreslår att frågan utreds inför ordinarie stämma.
Thomas Bauer föreslår att man ringer berörd revisor under detta möte. I detta instämmer
Christer Blom och Ivar Nyhaug. Vidare föreslår han att det skall skrivas in att de revisorer
som väljs idag ska utreda de frågor och anmärkningar som angetts.
Två yrkanden går till votering:.
Proposition 1, att utreda frågan inför ordinarie stämma, 21 röster
Proposition 2, att kontakta berörd revisor under detta möte, 9 röster
Beslut: att § 11 i förgående stämmoprotokoll utreds inför den ordinarie stämman, med
röstetal 21-9

Ulla Ridderstad lämnar Zoommötet

§ 9 Nomineringar till nya revisorer, fram till nästa årsstämma
Valberedningen genom Ulf Jensen informerar om att det har funnits olika skäl till varför
revisorerna har lämnat sina uppdrag. Följande personer föreslås:
Ordinarie:

Rune Tedblad och Gerd Sörvåg

Suppleanter: Gullan Stockhaus och Christer Blom

§ 10 Förslag om att flytta hösten årsstämma till våren 2021
Då det är en annorlunda situation i världen med anledning av pandemin föreslår styrelsen
att årsstämman flyttas till i februari. Detta anser styrelsen är en demokratifråga då så få
medlemmar är på plats under hösten.
Thomas Bauer föreslår med instämmande av Christer Blom att ordinarie årsstämma
genomförs den 30 november 2020.
Votering:
Proposition 1: Ordinarie årsstämma flyttas till våren: 15 röster
Proposition 2: Ordinarie årsstämma genomförs 30 november 2020: 14 röster
Beslut: Ordinarie årsstämma flyttas till våren, med röstetalet 15-14.
Mot beslutet reserverar sig: Christer Blom, Thomas Bauer, Eva Rolandsson och Rolf
Rolandsson.

§ 11 Fyllnadsval av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningen har genom Ulf Jensen lämnat förslag enligt § 9 ovan.
Christer Blom och Gullan Stockhaus meddelar att de inte står till förfogande för uppdragen.
Nytt förslag på revisorssuppleant är Eva Ternert Nordin.
Beslut: att välja Rune Tedblad och Gerd Sörvåg till ordinarie revisorer och Eva Ternert Nordin
till revisorssuppleant.

§ 12 Motioner
Inga motioner har inkommit däremot har en skrivelse från Lars Giseus lämnats in. Skrivelsen
delges närvarande medlemmar.
Beslut: att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns anmälda

§ 14 Stämman avslutas

Susanne Öström

Stefan Nordlund

Mötessekreterare

mötesordförande

Åke Larsson

Tomas Bauer

Justerare

Justerare

