
 
 
 

CLUB NORDICO CULTURAL 
Nueva Andalucia 
 
Styrelsemöte den 15 mars 2013 
 
 
 
Närvarande: 
   Bengt Nilsson, ordf. 
ledamöter Thomas Klasson, vice ordf. 
   Fia Ensgård 
   Eva Edberg 
   Ragnar Johansson 
   Birgitta Broberg 
   Gun Larsson 
 
1.  Mötet öppnades. 
 
2.  Föregående mötesprotokoll. 
   Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
3.  Ekonomi.  
     Ekonomin positiv. 
 
4.  Onsdagsprogram. 
     Många deltagare på de olika programmen.Positivt. 
    Angående onsdagsträffarna så föreslår Eva Edberg ett möte mellan de  
     programansvariga. Fastställande av ev program under hösten. Vi kommer att starta 
     den 9 oktober med aktiviteter. Det blir 9 träffar under hösten. Första och sista träffen 
     blir mingelträffar. 
     Fasta aktiviteter "Mårten gås, glöggparty och julbord". 
    Ansvariga för onsdagsträffarna är: Eva Edberg, Kerstin Forsberg och Fia Ensgård. 
 
5.   Fastighet. 
    2 högtalare och en bashögtalare bör flyttas och tidskriftsställ skall monteras.  
     Ombesörjes av Ragnar.Thomas och Ragnar kollar med Ayuntamientot om ev  
     utbyggnad eller annan lämplig lokal. Birgitta kollar olika förslag om närliggande  
     lokaler,som ev kan tänkas var lämpliga och tillgängliga. Fia har även ev förslag. 
          
 
6.   Medlemmar. 
    180 har hittills betalat sin årsavgift av ca 230 st. registrerade medl. Beslut att skicka  
      påminnelse till de som ej betalat. 
 
7.   Dator och skrivare. 
    Datorn fungerar ej som den skall göra. Thomas tar med den till Göteborg för ev  
      åtgärdande av fel. Skrivare fungerar inte så bra. Behöver bytas ut. 
      Beslutades att köpa en ny. 
      
8.   Boule. 
    Många deltagare varje gång och vid tävling fullt på 7 banor. 
 
 



9.   Bridge. 
    Fortsättningskursen avslutad och alla var mycket nöjda. Torsdagsbridgen fullt varje  
    gång - beslut att alla måste anmäla sig innan till ansvarig i god tid. 
 

     10.  Övrigt. 
 Under expeditionstiderna måste det finnas personal som tar hand om löpande ärenden och 

nytillkomna medlemmar. Beslutades att ett schema skall göras upp till hösten vilka som finns 
på exp. tisdagar och fredagar. Tills vidare finns Eva och Bengt på tisdagar och Thomas och 
Gun på fredagar. Ragnar kommer också att finnas där på tisdagar. vidare så finns Berit och 
Birgitta på exp. nästan varje tisdag och fredag. Be Agneta ordna en kalender för höste där vi 
skriver in vilka som är ansvariga för exp. under exp.tid.Under sommaren är Casitan öppen på 
onsdagar.  

 
Ingen föreläsare får idka försäljning av egna produkter när de föreläser. Detta får ske på annat 
sätt.  
 
Ändring av mailen - klicka på E-postadressen. Detta måste meddelas ut till alla medlemmar 
och övriga.  
 
Inlägg från Inga-Lill Munther (justerare årsmötesprotokoll) diskuterades. Fia pratar med 
Inga-Lill om vi får lägga till hennes inlägg som bilaga till årsmötesprotokollet. 

 
     11.  Mötet avslutades. Nästa möte: Hösten -13 i början av oktober. 
    Kallelse kommer att utgå. 
 
 
 
    Gun Larsson, sekr.       Bengt Nilsson, justerare, ordf. 

 
 
 
 
 
 
 
 


