
 
 
CLUB NORDICO CULTURAL                  Styrelseprotokoll 
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Styrelsemöte den 1 december 2010 
 
Närvarande Rolf Månsson, ordf 
ledamöter: Gun Boström, vice ordf. 
  Ingvar Andersson 
  Berit Parkeborn 
  Göran Sundius 
 
1.   Mötet öppnades 
 
2.   Föregående mötes protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna. 
   
3.   Ekonomi 
 Gun redovisade dels en sammanställning av vininköp genom åren, för att 

använda som underlag vid inköp för våren 2011, och dels en sammanställning 
över antalet medlemmar de senaste 3 åren. Antalet betalande medlemmar är i 
stort sett detsamma då ”vilande” medlemmar kompenseras av nytillkomna. 

 
4. Fastigheten 
 - Fuktproblemet. Vad gäller åtgärder för fukt i förrådet samt trädet på La 

Masias gård så driver Gun fortsatt projekten med byggmästaren samt ägaren 
till La Masia. 

 – Partytält – det tält vi beslutat köpa visade sig vara slut för säsongen. Vi 
avvaktar och införskaffar det så snart det finns på marknaden igen. 

 
5. Administration 
 – Datorsäkerhet - beslutades att Rolf tar kontakt med ”sin” datakonsult vad 

gäller frågor rörande Casitan datorsäkerhet, just nu gäller det ändring av 
inloggningskod för internetuppkoppling. Gun installerar nytt 
säkerhetsprogram i Casitan dator.  

 – Uthyrning av Casitan - Berit presenterade ett förslag till regler och 
administration vid uthyrning av Casitan. Förslaget godkändes och utformas 
nu mer detaljerat i samråd med styrelsen för att vara klart till nästa 
styrelsemöte.  

 – Kyrkkaffe i Casitan – beslutades att hyra ut Casitan till Svenska Kyrkan för 
kaffeservering efter gudstjänsten, när de får tillstånd att hålla sina gudstjänster 
i kyrkan här i Nueva Andalucia. Gudstjänst kommer då att hållas en söndag i 
månaden.   

 
6. Programkommittén 
 Vid genomgång av skrivelsen ”Idéer om kurser, föreläsningar m.m” som 

Irene överlämnat till styrelsen beslutades att: 
 - gå ut med intresseanmälan för ytterligare en nybörjarkurs och en 

fortsättningskurs i Bridge samt föreslagna kurser i Spanska. Irene 
administrerar det. 

 - HLR-kursen (Hjärt-/Lungräddning) ska erbjudas våra medlemmar i vår, 
Gun ansvarar för den.  



 – Qigong – efter resultatet av erbjudandet till våra medlemmar om ”prova-på-
kurs” beslutades att vi, för närvarnade, inte ska erbjuda Qigong i Casitan regi. 
Huruvida kursen ska ”marknadsföras” via Casitan diskuterades, beslut 
avvaktar till efter årsmötet. 

 - beslut om övriga föreslagna kurser, föreläsningar och resor samt vem som 
ska administrera vad, avvaktar till nästa möte. 

 - julavslutningen, årets sista onsdagsträff och julavslutning blir en kväll med 
kaffe, glögg och pepparkakor istället för jultallrik, eftersom en separat 
julbuffé arrangeras i Casitan av Birgitta Broberg två dagar senare.    

 
   
7. Övriga frågor 
 – Medlemsförmåner - beslutades att vi för alla kommande kurser/aktiviteter 

ska ha differentierad avgift för medlemmar och icke medlemmar, såsom vi 
har för onsdagsträffarna. Avgift för lån i biblioteket ändras inte.   

 – Företagsnätverk - beslutades att vi, för närvarande, inte kommer att starta 
något Företagsnätverk i Casitan regi. Förslaget om ett Företagsnätverk är en 
bra idé som kan tas upp igen om någon av våra medlemmar vill och har tid 
och möjlighet att driva ett sådant projekt. 

   
8. Nästa möte: 
 Måndagen den 7 februari 2011 kl 09.00. (Årsmöte den 19 februari kl 15.00) 
  
 
Vid protokollet:  Justeras: 

 

Berit Parkeborn Rolf Månsson 


