
 
 
CLUB NORDICO CULTURAL                  Styrelseprotokoll 
Nueva Andalucia 
 
Styrelsemöte den 8 november 2010 
 
Närvarande Rolf Månsson, ordf 
ledamöter: Gun Boström, vice ordf. 
  Ingvar Andersson 
  Fia Ensgård 
  Berit Parkeborn 
  Ann-Louise Simonsson 
  Göran Sundius 
 
Adjungerade Irene Andersson 
(för punkt 6) Jan Nordberg 
 
1.   Mötet öppnades 
 
2.   Föregående mötes protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna med följande kommentarer: 
 Ekonomi: Beslut om överföring till specialinlåning avvaktar tills vi vet vad 

byggmästarens kostnad blir för arbetet i Casitan. 
  
3.   Ekonomi 
 - Beslutades att i nästa års budget avsätta 300 € för speciella kostnader 

(såsom ersättning och tackgåvor till föreläsare) i samband med 
onsdagsträffarna 

 - Gun presenterade budgetuppföljning för 2010 och som visar fortsatt god 
ekonomi för Casitan  

 - Beslutades att budgetprognos för 2011 ska vara klar till styrelsemötet i 
februari, innan årsmötet  

 
4. Fastigheten 
 - Gallergrindar alt glasdörrar för entrén, för att skapa förrådsutrymme, 

avskrives och ersätts med nytt, separat förråd, på gården  
 - Fuktproblem i förrådet – tas upp på nästa möte 
 - Fläktsystem till baren/rökrummet avskrives av kostnadsskäl 
 - Beslutades att vi köper ett Partytält – Ingvar tar in aktuell offert för det tält 

han tidigare presenterat och beställer 
 - Beslutades att ommålning av muren görs till våren 
 - Gun kontaktar ägaren till La Masia för gemensam ansökan att få fälla trädet 

som står på deras tomt men även förgrenar sig över Casitan 
 
5. Administration 
 - Bredbandsanslutning är nu klar. Beslutades att ändra routerns 

inloggningskod från fabrikskod till ny, egen kod Gun kontaktar Monica. 
 - Regler för uthyrning av Casitan samt system för utlämning av nycklar och 

lås på ”kontorsskåpet” – tas upp vid nästa möte 
 
 
 



 
6. Programkommittén 
 - Förslag till teman för onsdagsträffar våren 2011 presenterades och 

godkändes 
 - Skrivelsen ”Idéer om kurser, föreläsningar m.m” som Irene överlämnade till 

styrelsen tas upp på nästa möte 
 - Beslutades att Rolf och Jan Nordberg fortsätter resonemanget kring de 

tankar och idéer, som Janne framställde på mötet, för att aktivera 
verksamheten i Casitan och attrahera nya medlemmar  

   
7. Övriga frågor 
 - Medlemsförmåner – tas upp vid nästa möte 
 - Företagsnätverk – tas upp vid nästa möte 
 - Beslutades att Gun kontaktar Agneta Ahlinder Björklund  
 och hör om hon kan göra en ny HLR-kurs, för våra medlemmar , till våren  
 - Göran föreslog en smärre prishöjning i baren fr o m 2011, vilket godkändes  
  
8. Kommande möten: 
 - Planeringsmöte den 10 nov. kl 09.00 (inför Casitans medverkan på 

”Marknadsdagen” den 21 november) 
 - Ordinarie styrelsemöte: Onsdag den 1 december kl 09.00 
  
 
Vid protokollet:  Justeras: 

 

Berit Parkeborn Rolf Månsson 


