Club Cultural Vikingos
Ordinarie föreningsstämma 2018-12-15
Plats: Bridge-lokalen Los Angeles
Närvarande: 23 st. röstberättigande medlemmar
Fullmakt: 0
Före stämmans öppnande redogjorde klubbens ordförande för skillnaden
mellan spanska och skandinaviska stadgar. På vårmötet den 24 mars bestämdes
att CC Vikingos ska arbeta efter skandinaviska arbetsnormer. De spanska kraven
uppfylls även med dessa. Vi får då även in revisorer och valberedning som inte
finns i de spanska stadgarna.
§ 1.

Mötets öppnande
Ulf Lundqvist öppnade mötet kl. 11.05, hälsade alla
medlemmar välkomna.

§ 2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.
Röstlängden godkändes.

§3

Frågan om mötet är behörigt utlyst.
Frågan besvarades med ja.

§ 4.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Till ordförande för stämman valdes Anne-Charlotte
Catrana-Olivecrona.
Till sekreterare för stämman valdes Inger Segerqvist.

§ 5.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 6.

Val av 2 st. justeringsmän tillika rösträknare för dagens
protokoll.
Till justeringsmän samt rösträknare valdes
Tarja Iso-Kamula Kim Fröde

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
Verksamhetsberättelse för föregående år godkändes.

§ 8.

Resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår.
Resultat-och balansräkning för föregående verksamhetsår
godkändes.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter.
Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 10.

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Medlemsavgiften fastställdes till 10 € för nästkommande år.

§ 11.

Framläggande och fastställande av verksamhetsplan och budget
för innevarande verksamhetsår.
Stämman godkände verksamhetsplan och budget för innevarande år.

§ 12.

Val till Styrelse och ordförande samt övriga styrelseledamöter
och suppleanter.
Ordförande
Ulf Lundqvist
kvarstår 1 år
Sekreterare Anne-Charlotte Catrana –Olivecrona
omval
2 år
Kassör Per A Wendelbo –Rötvold
kvarstår 1 år
Ledamot Inger Segerqvist
nyval
2 år
Ledamot Börje Håkansson
nyval
1 år
Suppleant Christine Dunkler
omval
1 år
Suppleant Inger Johansson
nyval
1 år

§ 13.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Revisor
Rolf Selberg
nyval
Revisor
Kim Fröde nyval
1 år
Suppleant
Björn Rundqvist
nyval

2 år
1 år

§ 14.

Val av valberedning och suppleanter.
Sammankallande Kerstin Lövkvist
nyval
2 år
Ledamot
Ulf Sandegren
nyval
2 år
Ledamot
Stämman beslöt att lämna platsen
Vakant t.v. då ingen närvarande
medlem anmälde sig.

§ 15.

Behandling av styrelsens förslag
Inga förslag från styrelsen.
Behandling av förslag från medlemmar
Inga inkomna motioner.

§ 16
§ 17
a)

b)

Nya frågor
Ulf Lundqvist, Christine Dunkler samt Anne-Charlotte CatranaOlivecrona kom med förslaget att sammanställa en lista av gamla och
nya utflykter.
Sammanställningen skall delges samtliga medlemmar för bifall till
vad som önskas. En utflykt till La Orotava önskades genast.
Förfrågan om intresse av en utflykt med ”Rock Båten” som ligger i
hamnen vid Los Cristianos. Utflykten tar 3 tim.
Intresse fanns bland medlemmarna.

c)

Ang musikresan till Auditoriet i Santa Cruz, uppkom frågan om
musikval. Styrelsen väljer lämplig musik efter
programbladet.

§ 18

Mötets avslutande.
Mötesordförande avslutade mötet kl. 11.50, tackade alla medlemmar
för visat intresse.

Mötesordförande
A-C Catrana-Olivecrona

Mötessekreterare
Inger Segerqvist

Justeringsman
Tarja Iso-Kamula

Justeringsman
Kim Fröde

