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STYREMØTET

31.10.13

Tilstede:

Svein Jensen

Gro Sandnes

Jan Lindhagen

Gunnar Halvorsen

Kjell Pedersen

Kurt Elmgren

Kjell Vaage

Magne Pedersen

Christian Christiansen

Sekretær Bjørn-Sverre Jakobsen er pt. i Norge pga sykdom. I hans fravær vil Christian Christiansen fungere som

sekretær med bistand på enkelte områder av Gro Sandnes.

SAKSLISTEN:

1. Godkjening av styremøtereferat fra 14.10.13

Referatet godkjent uten bemerkninger.

2. Generalforsamlingen 2014.

Generalforsamlingen berammes til 26.2.14, med første innkalling kl. 1700.

Dersom forholdene er tilstede, ønsker styret å legge møtet til restaurant Maritaos, GA-senteret, Gran Alacant.

Magne Pedersen tar kontakt med restauranten.

Årsberetning fra gruppene skal foreligge før utgangen av januar 2014.

Gron Sandnes er ansvarlig for at møtet innkalles i henhold til vedtektene.

Gunnar Halvorsen i samarbeid med Bjørn-Sverre Jacobsen, har ansvaret for at ajourførte medlemslister foreligger.

Svein Jensen lager en mal for årsberetningen.
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3. Budsjettforslag til Generalforsamlingen 2014. Første innledende tanker rundt budsjettet for 2014 ble diskutert,

bl.a. bistanden til spanske hjelpeorganisasjoner, oppussing av klubbhuset for å gjøre dette mer ”hyggelig”, m.m.

Budsjettspørsmålet vil bli viderebehandlet i de kommende styremøter

4. Stiftelsesdokumentet

Stiftelsesdokumentet er oversatt til norsk. Leder refererte oversettelsen.

5. Voucher

Styret presiserer at mottatt voucher ikke kan veksles inn i penger. Hele voucher må benyttes, uansett størrelse på

regning.

6. Nøkler til klubbhuset

Det er bestilt 3 nye nøkler. Klubben må være veldig nøye med utlevering og tilbakelevering (kvittering for dette).

7. Klubbens hjemmeside

Opplegget og bruken av denne ble diskutert. Vedr. oppslag når det gjelder klubbens aktiviteter, skal de

bekjentgjøres likelydende på klubbhuset, i La Marina og på web.siden. Styret må arbeide videre med hvem som

skal drive web.siden etter GF 2014.

8. Avtale mellom urbanisasjonen og klubben vedr bruk av uteplass.

Det har kommet krav fra urb Sierra Mar vedr skyldig beløp for bruk av uteplassen. Styret kan ikke se at det

foreligger noen gyldig kontrakt/avtale med urbanisasjonen. Slik saken foreligger nå, virker alt veldig

usikkert/uryddig, og klubben vil derfor avvente situasjonen. De andre brukere av plassen, bortsett fra en, har

samme innstilling til spørsmålet.

9. Avtale med internettkafeen Ciber.

Klubben har kommet til enighet med internettkafeen Ciber (vår nabo) om bruken av uteplassen. I vintersesongen

kan vi benytte deres del av plassen ved behov, mot at de kan benytte vår del av plassen ved behov i

sommermånedene.

10. Arrangement julaften.

Gunnar Halvorsen sjekker muligheten for ett norsk arrangement på julaften.
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Neste styremøte er berammet til 12.11.13, kl. 1700.

Christian Christiansen/fung sekretær


