
 
 
CLUB NORDICO CULTURAL                  Styrelseprotokoll 
Nueva Andalucia 
 
Styrelsemöte den 11 oktober 2010 
 
Närvarande Rolf Månsson, ordf 
ledamöter: Gun Boström, vice ordf. 
  Ingvar Andersson 
  Birgitta Ekblad 
  Fia Ensgård 
  Berit Parkeborn 
  Ann-Louise Simonsson 
  Göran Sundius 
 
1.   Mötet öppnades 
 
2.   Föregående mötes protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna med följande kommentarer: 

Påminnelse till Berit om att skriva handledning för expeditionen. 
Beslut om glasdörrar/jalusi framför ” smatten” i entrén avvaktar tills vi kollat 
kostnad för ev. ytterligare ett förråd.  

 
3.   Ekonomi 
 - Gun informerade om att Casitan/CNC har 3 konton i banken. Ett rörlig, ett 

sparkonto samt ett konto som tillhör boule/kortspel och som överförs till 
Casitans konto.  

 - Gun återkommer med förslag om överföring till specialinlåning.  
 - beslutades att boule/kortspelets bankhantering och ekonomiska redovisning 

framöver ska skötas via Casitans konto (av Gun) med särredovisning i 
bokföringen 

 - beslutades att även Berit, förutom Gun och Göran, ska ha fullmakt att teckna 
CNC i banken.  

 
4. Biblioteket 
 - Under perioder då Ene inte är här, tar Göran själv hand om biblioteket.  

Ersättare behövs alltså för närvarande inte utses. 
 - Frågan om eventuell sponsring från medlemmarna togs upp men då 

bibliotekets ekonomi är relativt god ansågs detta inte motiverat.  
 
5. Information 
 Beslutades att:  
 - info till styrelsens medlemmar via mail även fortsättningsvis ska gå till 

samtliga i styrelsen (även om det periodvis kan bli många mail i samma 
ärende). 

 -  alla utskick till medlemsregistret ska kanaliseras via Fia och godkännas av 
ordföranden 

 - Gun tar över och bevakar mail som kommer via info@casitan 
 - Fia kontaktar Sven för ev. kompletteringar/förändringar av hemsidan 



 
 
6. Administration 
 Beslutades att: 
 - Gun och Berit sammanställer regler för uthyrning av Casitan 
 - Gun kontaktar Monica Åkerman och beslutar om bästa bredbandslösning för 

internetuppkoppling på Casitan 
 - bemanning på expeditionen under hösten delas på tisdagar av Irene och 

Ann-Louise samt fredagar av Gun och Berit 
 
7. Onsdagsträffar 
 - program för höstens onsdagsträffar är klart med start den 13 oktober och 

avslut den 15 december 
 - vårens onsdagsträffar planläggs med start den 19 januari och avslut den 20 

april 2011. 
 
8. Fastigheten 
 Beslutades att:  
 - Gun tar kontakt med byggmästaren för att åtgärda vissa byggfel (puts av 

barens vägg mot LaMasia och taktätning) och samtidigt tar hjälp att fixa 
fuktproblemet i förrådet (ta upp ventiler) och montera hängränna över entrén 

 - Ingvar ombesörjer montering av nationsflaggorna 
 - Rolf och Ingvar svarar för uppfräschning av muren (högtryckstvätt) och 

kallar in händiga medlemmar till hjälp om den behöver målas om  
 
9. Övriga frågor 
 Beslutades att: 
 - tack för musikanläggningen framförs till Kristian Haugens dotter vid 

höststarten, då hon kommer att närvara 
 - vid nästa möte ta upp frågor om medlemsförmåner samt budget för arvode 

till gästföreläsare på onsdagsträffarna (Ann-Louise kollar vad Eva G tar för 
att genomföra en ostprovning i vår) 

 - HLR-kurs kommer att hållas i Casitan den 29 oktober kl. 15.00 
  
10. Nästa möte 
 Måndagen den 8 november 2010, kl 09.00. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 

 

Berit Parkeborn Rolf Månsson 


