
 
CLUB NORDICO CULTURAL                  Styrelseprotokoll 
Nueva Andalucia 
 
 
Styrelsemöte den 23 februari 2012 
 
Närvarande Bengt Nilsson, ordförande 
ledamöter: Thomas Klasson 
  Fia Ensgård 
  Ragnar Johansson 
  Birgitta Broberg 
  Ewa Svanström 
 
Ej närvarande: Agneta Aspensjö   
    

1. Mötet öppnades 
 

2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 

3. Val av vice ordförande för det kommande året. 
Thomas Klasson valdes till vice ordföranden. 

    
4. Val av sekreterare för det kommande året. 
 Fia Ensgård valdes till sekreterare. 
   
5. Val av kassaförvaltare för det kommande året. 
 Thomas Klasson valdes till kassaförvaltare. 
 
6. Firmatecknare. 
 Beslutades att föreningen skall tecknas i La Caxia-banken av Göran Sundius, Thomas 

Klasson och Fia Ensgård  
 
7. Arbetsuppgifter fördelades enl följande: 
 - Programkommitté, Ewa Svanström och Agneta Aspensjö 
 - Medlemsregister – Berit Parkeborn 
 - Fastighet –Ragnar Johansson 
 - PR-ansvarig – Fia Ensgård  
 - Hemsidan – Agneta Aspensjö 
 - AHN-spalten i Svenska Magasinet – Ingalill Munther 
 - Info till Kustradion – Fia Ensgård 
 -AHN-spalt EnSueco – Fia Ensgård 
 - Inköp, undantaget fastighet och inventarier – Birgitta Broberg 
 
8. Onsdagsträffar. 
 - Beslutades att avgift för icke medlem höjs från 14€ till 15€.Nya priset gäller från hösten 

program. 
 -Beslutades att medlemmar har företräde till träffarna 
 - Programkommittén ansvarar för onsdagsträffarna. Medlemmars eventuella önskemål om 
   program och PR-ansvarigs förslag tas upp i samråd med programkommittén. 
   Styrelsen ansvarar, tillsammans med programkommittén, för höststart och vårfest. 
  Årets vårfest beslutades till den 11 april. 
 
 
 
 
 



 
9. Expeditionen. 
 Beslutades att styrelsemedlemmarna Ragnar ,Ewa, Thomas, Birgitta sköter expeditionen på 

fredagarna och tisdagarna sköts av Berit och Agneta. Schema anslås i Casitan. 
 
10. Övriga frågor. 
 - beslutades att Ragnar ser över åtgärder för värmeanläggningen som idag ej fungerar     

tillfredställande 
 - beslutades att ordna en dag då målning av Casitan ska utföras ,lördagen den 21 april. 
         Ragnar är sammanhållande 
 -beslutades att bjuda in Berit Parkeborn till nästa möte gällande frågor om medlemsregistret 
 -Årets loppis hålls lördagen den 31 mars från klockan 11.00.Lättare förtäring kommer att 

säljas 
     
11. Nästa möte: 
 Måndagen den 12 mars 14.00 
 
Mötet avslutades 
 
 
 
Vid protokollet:                                                                                 Justeras: 
 
 
Fia Ensgård                                                                                 Bengt Nilsson  


