
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE CLUB CUL TURAL NORDICO 

2022.02.26 

1. Ordföranden Bela Markovits öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Till ordförande för mötet valdes Bela Markovits och till sekreterare 

Berit Parkeborn 

3. Parentation hölls för avlidna under åren 2020-2021, Ingalill Munther, medlem samt 

Kenneth Raab, Casitans kock under många år. 

4. Fastställan av röstlängd : 38 medlemmar närvarande samt 1 medlem via fullmakt. 
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Detta motsvarar inte 50% av medlemsantalet , 114 personer. Enligt spansk lag var därför 

möte inte beslutsmässigt och ajournerades till 15.30. 

5. Andra kallelse. Mötet är nu beslutmässigt enligt spansk lag . 

6. Årsmötet förklarades vederbörligen sammankallat. 

7. Dagordning fassälldes. 

8. Föregående årsmötesprotoll , 2020-02-29, godkändes och lades till handlingarna. 

9. För att justera dagens protokoll valdes, förutom ordföranden, Margareta Dworak 

och Bo Griwell. 

1 o. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 samt bokslut föredrogs . Godkändes. 

11 . Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022 

föredrogs. Godkändes. 

12. Revisorernas rapport föredrogs. Godkändes. 

13. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020/2021 

14. Avgifter och arvoden. Styrelsen föreslog att medlemsavgiftens, 25 €/per person och år, 

förbl ir oförändrad 2022. 
Utlåningen av böcker till icke medlemmar höjs med 0,50 cent. 

Tidigare entreavgift, 14 €/person förordinarie onsdagsträffar, har återinförts from 

vårterminen 2022. (Undantagsvis betalas arvode till specifika föreläsare, då justeras 

även entreavgiften) . 
Inga övriga arvoden förekommer. Allt arbete är fortsatt ideellt. 
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15. Valberedningens förslag till styrelseledamöter/suppleanter/revisorer för 2022 
presenterades. Följande valdes: 

Ordförande Bela Markovits omval 1 år 

Ledamöter Owe Ohlsson kvarstår 1 år 
Berit Parkeborn kvarstår 1 år 
Inger Asplund omval 2 år 
Mikael Wetterholm omval 2 år 
Gun Boström nyval 2 år 
Katalin Larsson nyval 2 år 

Suppleanter Rolf Månsson omval 1 år 
Britt-Marie Söderlund nyval 1 år 

Revisorer Bengt Nordlöf omval 1 år 
Inger Olsson suppl. nyval 1 år 

Förbunds- Bela Markovits omval 1 år 
styrelse Rolf Månsson omval 1 år 

Valberedning Arne Friberg kvarstår 1 år 
Karin Sörnäs kvarstår 1 år 
Sven-Arne Bengtsson omval 2 år 

16. Inga övriga förslag från styrelsen. 

17. Inga motioner har inkommit. 

18. övriga frågor 
- En fråga om Boulen och Bridgens tillgodohavanden. som redovisas under 
kortfristiga skulder i balansräkningen kom upp. Då de verksamheterna inte har 

egna bankkonton går deras pengar in på Casitans konto men disponeras fritt av 

respektive verksamhet. 
- Ordföranden tackade Claes Bodin, kassör och Margareta Bodin, suppleant för 

ett gott jobb, men som av privata skäl lämnar styrelsen. 

20. Mötet avslutades och deltagarna bjöds in till Tapas-buffe. 
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