
CLUB NORDICO CULTURAL      Styrelseprotokoll 
Nueva Andalucía 
 
 
Styrelsemöte den 10 november 2011  
 
Närvarande  Gun Boström, vice ordförande och kassör 
ledamöter:  Agneta Aspensjö 
   Ragnar Johansson 

Ewa Svanström 
 
1.  Mötet öppnas 
Gun Boström öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna. 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 9 maj godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Ekonomisk rapport 
Föreningens tillgodohavanden uppgår idag till 12.500 €. 
 
4. Fastigheten 
Beslöts att fasaden på Casitan skall målas till våren, förslagsvis i slutet av mars/början av 
april beroende på väderförhållandena. 
Lampan, som belyser vikingen, fungerar inte och skall åtgärdas. 
 
5. Aktiviteter 

• Resan till Bolonia 
Vid resan till Bolonia deltog 36 personer och alla var mycket nöjda. För föreningen 
uppstod ett underskott på 58 €. 

• Radion 
Den 25 oktober deltog Ingalill Munther och Fia Ensgård i en radiosändning från 
Kustradion i Fuengirola och berättade om verksamheten i vår förening. 

• Spanskkurs 
Den 12 januari 2012 kommer en lärare i spanska att komma till Casitan för att träffa 
de som är intresserade av att delta i en spanskkurs. Information om detta skall i god 
tid innan skickas ut till alla medlemmar. 

• Hjärt- lungräddning 
P g a ringa intresse kommer ingen kurs i hjärt- lungräddning att äga rum under 
hösten. 

• Golf 
Den 30 oktober hölls ett första möte med golfintresserade medlemmar för att starta 
upp en golfsektion. En andra träff är planerad till den 20 november. 

• Jubileum 
Den 23 november kommer en festmiddag att arrangeras i Casitan för att fira 
föreningens 30-årsjubileum.  

• Gåsamiddag 
Lördagen den 12 november arrangeras en gåsamiddag i Casitan. 

• Onsdagsträffar för våren 
Ewa Svanström och Agneta Aspensjö gör upp förslag till program för vårens 
onsdagsträffar. 

• Värdinnor 
Samtidigt som programmet för kommande onsdagsträffar bestäms skall även 
fastläggas vem eller vilka som skall hålla i det praktiska kring arrangemangen. 
Som tack för hjälpen ställer föreningen två inträdesbiljetter per gång till förfogande. 
 



• Inköp 
Birgitta Broberg sköter sedan tidigare inköpen av lotterivinsterna. Gun Boström tar 
ansvaret för övriga inköp. 

 
6. Medlemsavgiften 
I början av  januari 2012 skall ett meddelande skickas ut till alla medlemmar om att 
medlemsavgiften för året skall betalas in. Uppgifter om kontonummer m m skall bifogas så 
att avgiften kan betalas via Internet om så önskas. 
För person som blir ny medlem fr o m oktober gäller den inbetalda medlemsavgiften inte 
bara fram till årets slut utan även för det kommande året. För person som varit medlem 
någon gång tidigare gäller inte denna förmån. 
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att alla medlemmar fr o m 2013 skall betala lika stor 
medlemsavgift nämligen 24 € / person, vilket är det belopp som enskild medlem betalar idag. 
 
7. Försäkring 
Ragnar Johansson har haft kontakt med det försäkringsbolag där föreningen sedan tidigare 
är försäkrad och fått ett anbud på en bättre och billigare försäkring. Styrelsen beslöt att 
acceptera det nya anbudet, vilket innebär en besparing på 78 €/år trots bättre konditioner. 
 
8. Framtida styrelse 
Styrelsen hoppas att valberedningen lyckas hitta många kandidater till nästa års styrelse. 
 
9. Övriga frågor 
Med anledning av den pågående bridgekursen har Per Furu betalat för hyran av Casitan. 
 
10. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
Vid protokollet      justeras: 
 
 
Agneta Aspensjö     Gun Boström 
 
 


