
 
 
CLUB NORDICO CULTURAL                  Styrelseprotokoll 
Nueva Andalucia 
 
Styrelsemöte den 16 november 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  
 Service av diskmaskin. Kolla med Göran om inköpsställe i övrigt 
 godkändes protokollet och lades till handlingarna   
  
3.   Ekonomi 
  Thomas ordnat bättre ränta på Casitans bankkonton genom att binda viss del 

av medlen 
 Positiv utveckling av ekonomin . 
 
4. Onsdagsprogram 
 Medlemmarna nöjda med programmet och att ingen höjning gjorts av avgift 

för onsdagsträffarna  
 
5. Fastighet 
 Läckan från taket. Nockpannorna på taket, eventuellt behöver 15st bytas. 

Thomas lagt nya hela ovanför skjutdörrana, avvaktar om mer behöver göras 
för att täta taket 

 Kaklet på toaletten utomhus lossnat från väggen. Thomas åtgärdar detta 
 

6. Rapporter Kurser 
 Några gånger kvar på spanska kurserna. Berit och Fia undersöker intresse för 

fortsättning 
 Bridgen ca 22 stycken. Utskrifter och färgpatroner som används i kursen 

betalas genom återköp av material 
 
7. Bridge  
 Mycket spelare och upp mot 30stycken vid ett tillfälle 
  
8. Boule 
 Boulen har ändrat speltider till måndag och torsdag  på förmiddagen. Blivit 

ännu fler spelare och snittet ligger på 14-16 stycken per tillfälle. 



 Boulens fest blir en parmiddag fredag den 26 november och då kommer 
Casitans bar att vara öppen för de ca 30 deltagarna 

 
9. Bibliotek  
 Ingen rapport 
 
10. Schema tisdag och fredag 
 Fungerar, ingen förändring 
 
11. Skrivning i hundfrågan 
 Agneta presenterade två alternativ. Styrelsen valde alternativ 2 
 
12.Dator 
 Bengt presenterade olika prisalternativ för inköp av dator, bildskärm samt 

bärbar telefon och tar Per till hjälp vid inköpet  
. 
13. Resor 
 Har ingen ansvarig för tillfället söka intressenter bland medlemmarna 
 
14. Företagsdag 
 Avvaktar aktiviteten till våren. Casitan står som arrangör tillsammans med 

Fia och ytterligare en person 
 
15. Medlemsprognos  
 Utökat medlemsantalet till 201 
 
16. Vårens onsdagsprogram 
 Uppstart med program för onsdagar 16 januari 2013. Flesta punkterna är 

redan klara i programmet. 
 Tillägg för årsmöte lördag 16 februari 
 Programansvarig bilda kommitté med 1 från styrelsen och 2 övriga 

medlemmar 
 Fritt inträde gäller utöver Göran som sköter baren, två värdar till ett värde av 

12€ per person 
 Anmälningar till aktiviteter får från våren endast ske 3 veckor innan 

aktiviteten 
 Vid aktiviteter där plats finns, görs möjlighet att medlemmar kan få lyssna på 

föredragshållaren och då betala 5€ för föredraget. Ingen dryck eller förtäring 
ingår 

 
17. Nästa års budget 
 Öka medel på fastighetsunderhåll. Idag är 50€ budgeterat för 

fastighetsunderhåll 
 
18. Utvecklingsplan 
 Titta på utveckling av audiovisuell utrustning 
 Titta på planer för utbyggnad. Thomas och Ragnar ingår i kommittén och 

tillsätter fler vid behov 
 Eventuellt ha större event på CFS för att fler medlemmar ska få tillgång till 

speciella föredrag 
 
 19. Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir fredag 1 februari klockan 15.00  
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Fia Ensgård Bengt Nilsson 


