
 
 
CLUB NORDICO CULTURAL                  Styrelseprotokoll 
Nueva Andalucia 
 
Styrelsemöte den 1 februari 2013 
 
  
 
Närvarande  
  
ledamöter: Bengt Nilsson ordf 
  Thomas Klasson, vice ordf.   
  Birgitta Broberg 
  Fia Ensgård 
 Ragnar Johansson 
  

   
Ej närvarande: Agneta Aspensjö 
 Ewa Svanström 
 
1.   Mötet öppnades 
 
2.   Föregående mötes protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna 
 
3. Ekonomi 
 Bra överskott jämfört med budget. 
  
4. Onsdagsprogram 
 Vid samtliga inköp/utlägg ska kvitton på varan/tjänsten anges på svenska 

tillsammans med mottagarens namn för att hamna under rätt konto. 
 Vi har fått positiva kommentarer om programmets blandade utbud. 
 Negativ kritik är att det ofta blir fort fullt till onsdagskvällarnas utbud. 

 
5. Fastighet 
 Målning av fastigheten behöver göras under våren. 
 Några kablar i baren har lossnat, fuktproblem på toaletten inomhus samt på 

väggen vid en vägglampa i baren är brister som Ragnar tittar på. 
 
6. Kurser 
 Spanska kursen i två nivåer har fn 12 personer   
 Bridgekursen fortlöper med stort intresse från elevernas sida. 
 
7. Bridge 
 Fortsatt stort intresse att medverka och risk finns att lokalen och utrustningen 

inte räcker till. 
 
8. Boule 
 Flera vill byta tider. Kommer bli en förmiddagstid samt en eftermiddagstid  
 
9. Bibliotek 
 Bra ökning av utlåningen under hösten  



 
10. Schema tisdag och fredag 
 Tisdagar finns Berit där samt täcks upp av Fia fram till 11.00 
 Fredag är Fia där fram till 11.00 och täcks upp av Thomas. 
 Birgitta täcker upp båda dagarna. 
 Vi tar bort påminnelsemailen som gått ut dagen innan onsdagsträffarna till de 

som anmält sig. 
 Mailsvar fås i samband med anmälan.  
  
11. Fonden för bistånd till CNC:s medlemmar 
 Bengt tar upp frågan med Leif Nyström och Gun Boström 
 
12. Utvecklingsplan 
 Godkännande av inköp av AV-utrustning och ny scanner/skrivare/kopiator 

Gamla scannern/skrivaren/kopiatorn försäljs på vårens loppis. 
 Förfrågan ska gå ut om medlemmarnas intresse för kurser till hösten.  
 Mail skickas av Bengt 
 
13. Budget 2013 
 Godkändes 
 
14. Verksamhetsberättelse 2012 
 Godkändes 
 
15. Intresseanmälan till höstens kurser 
 Se punkt 12 
 
16. AV-anläggning 
 Se punkt 12 
 
17. Dropbox 
 Foton lagras på Casitans Back Up – hårddisk.. 
 Ingen utökad användning med månadsavgift 
 
18. Stadgar 
 Bengt tar upp frågan om stadgar och var originalet finns med Gun Boström 

och Leif Nyström   
 
19. Övrigt 
 Frågor om rökförbudet i baren har ställts. Som svar bifogas paragraf 5 i 

protokollet från styrelsemöte den 26 januari 2012. 
 ”  5. Rökning  

Belöts att rökning i baren fr o m den 15 februari skall vara förbjuden. Eftersom det i 
Spanien inte är tillåtet att röka i offentliga lokaler och restauranger anser styrelsen att 
detta även måste gälla Casitans bar.” 

 
 Mötet avslutades. 
  
 
Vid protokollet:  Justeras: 

 

Fia Ensgård Bengt Nilsson 


