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STYRELSEMÖTE 2021-11-15 

Protokoll från styrelsemöte i Club Nordico den 15/11 2021 på 

restaurang Arrocera Gastro Fatelli i Denia 

 

1. Föregående protokoll gicks igenom. 

2. Beslut togs att petancaklubben i Javea blir en sektion inom Club 

Nordico omgående. Petancaklubben håller numera till i Pinasol 

parken i Javea.  

Christer Book kontaktas om hur och vem som hanterar 

petancaklubbens hemsida. Ett utskick till alla medlemmarna ska 

göras om samgåendet. 

3. Medlemslistan har gåtts igenom och nya medlemmar har lagts 

till och inaktuella tagits bort. Numera finns medlemmars namn, 

ort i Spanien samt ort i Sverige inlagt och telefonnr samt email 

på respektive ställe. Totalt har föreningen just nu 290 

medlemmar. 

Diskuterades även vikten av att alla i styrelsen kan och har 

möjlighet att göra utskick till medlemmarna. Karin håller i 

utbildning för det. 

Nästa årsmöte är planerat till 8/3 2022 på Cumbres restaurang. 

4. Årets luciafirande; Sune bokar restaurang och Karin skickar ut 

inbjudan. 

Nästa lunch blir den 8/2 2022, då föreläser Gunilla Gelius’ bror, 

som är hjärtläkare.  

Vid lunchen den 5/4 kommer Ian Waller att hålla föredrag. 

5. Sune kommer inte att hålla i vandringarna mellan dec-jan pga 

en knäoperation. Lars Lundström och Anja Rosengren, (geolog 

och gärna föredragshållare) kommer på sikt ta över 

vandringarna.  

6. Golfsektionens båda grupper är i full gång efter 

pandemiuppehållet. 

7. Christer Book kan omgående lägga till Petancan på Club 

Nordico´s hemsida. 

8. På föreningens konto finns i dagsläget 5.978:99 Euro. 

 

9. Föreningen har köpt in en ny högtalaranläggning som finns i 

föreningens förråd. 

10.Inför årsmötet gör Marita budget för 2022 och även bokslut för 

      2019, 2020 och 2021. Skall vara klart under januari månad 
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      2022 för redovisning till myndigheterna.               

Förslag till ny styrelsesuppleant Ewa Waldenstedt. 

Som ersättare för Karin föreslås Agneta Månsson. 

      11.Beträffande ansvarsförsäkring för styrelsen, fann styrelsen inte 

            att det var nödvändigt. Sune frågar för säkerhets skull  

            föreningens  advokat Rogelio Jardòn Giner i vilka avseenden 

            en sådan kan komma till nytta för styrelsen. 

     12.Beträffande användandet av föreningens lokala digitala 

          brevlåda så utarbetar Sune och Lars en handlingsplan. 

13.Nästa styrelsemöte 7/2 2022 kl 12.00 hos Marita Edvardsson. 

 

VID PENNAN: AGNETA MÅNSSON  
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