
 
 
CLUB NORDICO CULTURAL                  Styrelseprotokoll 
Nueva Andalucia 
 
Styrelsemöte den 10 oktober 2012 
 
  
 
Närvarande  
 Bengt Nilsson, ordf 
ledamöter: Thomas Klasson, vice ordf. 
  Ewa Svanström 
  Agneta Aspensjö 
  Ragnar Johansson 
  Birgitta Broberg 
  Fia Ensgård 

   
 
1.   Mötet öppnades 
 
2.   Föregående mötes protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna   
  
3.   Budget 
 Budgetplan för verksamhetsåret skall göras innan året slut. Thomas 

undersöker möjligheten att få bättre ränta på Casitans bankkonton. 
 
4. Fastighet 
 Elinstallation av utomhus belysning är utförd 
 Toaletterna är uppfräschade 
 Diskmaskinen behöver en service genomgång. Beställs av Ragnar 
 Kontroll att gas finns inför hösten, Birgitta Broberg ordnar detta 
 Lös golvlist intill glasskjutdörrarna, ordnas av Ragnar 
 
5. Onsdagsprogrammet 
 Arbetsfördelning inför höstupptakten gjord 
 Extra mail om de förändrade anmälningsreglerna. Skickas ut av Agneta 
 Reglerna för gratis inträde gäller de två som står för värdskapet  

 
6. Rapporter 
 Biblioteket har uppvisat ett litet sämre resultat vilket kan bero på den mängd 

gratisböcker som funnits tillgängliga. 
 Nyinköp till biblioteket kommer fortsättningsvis endast att ske från bokrean i 

Sverige 
 Bridgens kursverksamhet har ersatts med Helen Närling efter Per Furus 

avgång. 
 Kursstart 18 oktober med fulltecknad fortsättningskurs 
 Darten få intressenter, ca fem stycken spelar. 
 Spanskans kurser fortsätter med lärare Inger Ek  
 Kortspelare på söndagar är även de ett få antal, behöver få fler intressenter 
 
 



7. Expeditionen 
 Berit fortsätter gärna att bemanna tisdagarna tillsammans med Birgitta 
 Fredagar bemannas av  Thomas 
 Agneta, Ewa och Fia täcker upp 
 
8. Hundparkering 
 Ragnar undersöker försäkringsfrågan och vad som händer vid en olycka där 

hund är inblandad 
 
9. Resor 
 Bengt undersöker med Inger Mårtensson om hon skulle kunna hålla i 

anordning av resor för medlemmarna 
 
10. Företagsdag flyttas fram till våren 
 
11. Förfrågan från medlem om köp av orgeln. Orgeln kommer att behållas 
 Fia meddelar medlemmen 
 
12. Övrigt 
  AHNs paraplyorgnaisation kommer att ha ett styrelsemöte på Casitan den 21 

november klockan 10.30 . Bengt kommer att delta  
. 
13. Datum för nästa styrelsemöte är satt till 16 november 15.00 
  

  
 

  
 
Vid protokollet:  Justeras: 

 

Fia Ensgård Bengt Nilsson 


