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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I CLUB 

NORDICO DE JAVEA 2022-02-07 

 
 
Närvarande: Lars Hillhammar via länk, Marita Edwardsson, Karin 
Fransson, Ewa Waldenstedt, Lars Lundström, AnnBritt Enochsson 
samt undertecknad. 
 

1. Föregående protokoll från 15/11 2021 gicks igenom.  
Det som återstod att genomföra var handlingsplanen av 
föreningens digitala brevlåda.  
En plan som Sune och Lars ska utarbeta. 
Dessutom ska Karin lära övriga i styrelsen om hur man göra 
utskick. 
 

2. Lisbeth Andersson, tilltänkt medlemsansvarig, bör få alla 
ändringar av mailadresser när medlemmar byter mailadress. 
Medlemslistan bör skickas ut till styrelsen med jämna mellanrum. 
 

3. Till kommande lunch 8/2 är 40 personer anmälda. 
Föredragshållare är Ola Ohlsson.. 
Därefter kommer årsmötet på Cumbre restaurangen den 8/3. 
Nästa lunch är planerad till den 5/4 med föredrag av Ian Waller. 
 

4. Som ny vandringsledare föreslås Lars Lundström. Han önskar 
klargörande om det finns försäkring för ledare samt deltagare i 
vandringsgruppen. Lars L kontaktar Sune. 
Vandringarna i vår är planerade till 18/2 med reservdag 25/2, 
18/3 reservdag 25/3 samt 22/4 reservdag 29/4. 
 

5. Utflykten till Cuenca planeras under hösten och genomförs till 
våren 2023. 
 

6. Golfen rullar på som vanligt. Golfsektionen ska utse en 
medlemsansvarig och sköta sina egna utskick fr o m kommande 
årsmöte. Lars kontaktar dem. 

 

7. Petancan löper också på som den ska med träffar måndagar och 
torsdagar. 
 

8. Hemsidan är uppdaterad med ny design. 
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9. Ekonomin är fortsatt mycket god. I kassan finns nu Euro 6980. 

9. Beträffande en ansvarsförsäkring för styrelsen, fann föreningens 
advokat att det inte var nödvändigt. 
 

10. Inför årsmötet den 8/3 2022 

Lars kontaktar nedanstående: 

Förslag att leda årsmötet: Christer Kraftling 
 
Förslag som sekreterare: Inger Fügedi alt Gunilla Sundberg 
Parentationen tas bort. 
 
Verksamhetsberättelser från sektionerna är kompletta sånär 
som från golfsektionen. Lars kontaktar dem. 
 
Marita tar kontakt med Dag Ahlqvist beträffande 
revisionsberättelserna 2019 samt 2021. 
 
Resultat- och balansräkningarna för 2019 samt 2021 finns 
framtagna av Marita. 
 
Medlemsavgiftens storlek kommer att bestämmas av nya 
styrelsen. 
 
Budgeten för 2022 blev totalt Euro 3200. 
 
Förslag på ny styrelse: 
Ordförande Lars Hillhammar, omval 
Vice ordförande Sune Persson, omval 
Marita Edwardsson kassör, omval 
Christer Book webansvarig, omval 
Agneta Månsson sekreterare, nyval 
Nya suppleanter: 
Ewa Waldenstedt lunchansvarig 
Lisbeth Andersson medlemsansvarig 
För Petanca sektionen: Lars Magnusson 
För Vandrings sektionen: Lars Lundström 
För Golf sektionen: ? 
Revisor: Stefan Andersson 
Suppleant Dag Ahlqvist 
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11. Övriga frågor. 
 
Lars sätter ihop kallelse/inbjudan till årsmötet. Den ska 
skickas ut senast 2 veckor före mötet. 
 
Vårfesten diskuterades och där saknas någon 
ansvarig/sammanhållande för att den ska kunna 
genomföras.  
Styrelsen söker efter någon som kan hjälpa till. Lyckas vi inte hitta 
någon så får vi lägga ner den denna våren. 
 
AnnBritt går in och hjälper till med luncharrangemangen 
samtidigt som styrelsen försöker få fatt i någon mer. 
 
Avtackning av Sune för vandringarna och Karin som 
sekreterare sker på årsmötet. 
Det håller Lars i. 
 
12. Nästa styrelsemöte blir s k konstituerande, alltså direkt 
efter årsmötet. 
 
 
 

VID PENNAN AGNETA MÅNSSON  
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