
CLUB NORDICO CULTURAL – styrelseprotokoll 
Nueva Andalucía 
 
 
Styrelsemöte den 28 mars 2011 i Casitan 
 
Närvarande: 
Gun Boström, vice ordförande 
Ragnar Johansson 
Eva Svanström 
Agneta Aspensjö 
 
 
1.  Mötet öppnas 
Gun Boström öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna. 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 23 februari godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Val av vice ordförande för det kommande året 
Till vice ordförande för det kommande året valdes Gun Boström. 
 
4. Val av sekreterare för det kommande året 
Till sekreterare för det kommande året valdes Agneta Aspensjö. 
 
5. Val av kassaförvaltare för det kommande året 
Till kassaförvaltare för det kommande året valdes Gun Boström. 
 
6. Firmatecknare 
Beslöts att Gun Boström och Göran Sundius var för sig skall kunna teckna firma hos La Caixa på ett 
belopp upp till högst 1.000,- €. Vid större uttag måste båda tillstyrka uttagen. 
 
7. Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna under det kommande året delas upp på följande sätt  

- Eva Svanström blir styrelsens representant i programkommittén 
- Berit Parkeborn sköter medlemsregistret 
- Ragnar Johansson håller i alla ärenden angående fastigheten (Casitan) 
- Fia Ensgård sköter föreningens PR-verksamhet 
- Sven Sörnäs fortsätter att sköta webbsidan 
- Ingalill Munther sköter kontakten med Svenska Magasinet 
- Gun Boström håller i kontakten med Kustradion 
- Berit Parkeborn fortsätter att kontrollera och uppdatera Casitans telefonsvarare 
- Gun Boström och Berit Parkeborn hjälps åt att hålla anslagstavlan aktuell 
- Vem som skall sköta inköpen av lotterivinsterna samt övriga inköp bestäms senare 

 
8. Fastigheten 

-  Eftersom den av styrelsen tidigare beslutade ommålningen av muren mot gatan ännu inte 
kunnat genomföras diskuterades idén att försöka samla villiga och kunniga medlemmar som, t ex en 
lördag, gemensamt kunde utföra jobbet. Gun tar upp frågan med Ingvar Andersson. 
 

- För att få bort fukten ur skåpet med ”vikingen” kommer Ragnar att borra upp ventilationshål i 
den bakre väggen mot entrén. 

 
9. Ekonomi 
Gun rapporterade att föreningens ekonomi var god och att ca 16.300 € fanns i likvida tillgångar. 
 



10. Onsdagsträffar under våren 
Onsdagsträffarna kommer att genomföras enligt tidigare fastställt program. Ett infomail,  
som skall innehålla en påminnelse om de närmast kommande aktiviteterna samt annan aktuell 
information som kan vara av intresse för medlemmarna, skall i fortsättningen skickas ut med jämna 
mellanrum. 
 
11. Expeditionen 
Från 8 juni t o m 31 augusti kommer expeditionen  att vara öppen endast onsdagar mellan kl 10-12. 
 
12. Övriga frågor 
Den i februari utannonserade kursen i hjärt-lung-räddning hade inte väckt något större intresse hos 
medlemmarna men mötet beslöt att skicka ut en ny inbjudan per mail. 
 
13. Mötet avslutas 
Gun avslutade mötet med att tacka de närvarande. 
 
Vid protokollet    justeras: 
 
 
Agneta Aspensjö   Gun Boström 
 
 
 
 


