
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA –  19. MARS 2015. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jakobsen 

- Jan Lindhagen 

- Edith D. Gilje 

- Knut Sæterøy 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Innkalling og møtereferat 

 Ingen kommentarer. 

2. Røyking i klubblokalet – lørdag kveld. 

Etter ordinær generalforsamling i La Marina – 2009, ble det innkalt til ekstraordinær 

generalforsamling samme vår. Der ble dagens ordning med røyking kun på lørdag 

kveld – vedtatt. 

 

Vedtak: Dagens ordning med røyking på lørdag kveld opprettholdes. 

 

3. Legal representant. 

Ny legal representant for DNKA i forhold til off. myndigheter i Spania, er advokat 

Cecar Cuartero i firmaet IURIS. 

  

4. Drift av klubbhuset vår/sommer 

 

Klubbhuset holder åpent til og med søndag 17. mai og åpner igjen torsdag 11. 

september. 

Edith og Jan har ansvar for å klargjøre klubbhuset før det stenges. 

 

Vedtak: Påmeldingsliste til drift av klubbkafeen i september legges ut snarest. 

Ansvarlig: Bjørn-Sverre 

 

5. Vouchere 

Nye retningslinjer for opptjening av voucher, henges opp i klubblokalet. 

 

Vedtak: Godtgjørelse for spesielle arrangementer avtales med AK. 

 

 

 



6. Evt 

 

 Bank i Norge 

 Vedtak: Ordning med innmelding i DNKA og fornyelse av medlemsskap via 

bank i Norge – avvikles. 

Det etableres en ordning med fornyelse av medlemsskap i DNKA via vår bank i 

Spania.  

 Tak over inngangsparti 

 Det monteres et tak over de 2 inngangspartiene til klubbhuset. 

 Ansvarlig: Reidar 

 

 Agenda medlemsmøte. 

 

 Presentere styret. 

 Drift av klubbhuset vår, sommer og oppstart høst samt info om 

opplæringsprogrammet for nytt personale. 

 Kafedriften 

 AK presenterer sitt program. 

 Vi håper en representant for kommunen kommer og orienterer om sine 

planer samt litt om «padrone» (våre plikter og evt. kostnader ved vårt 

opphold her i Spania). 

 Biblioteket/bibliotekgruppa. 

 Evt. 

 

7. Neste styremøte. 

Neste styremøte blir avviklet i klubblokalet 26. mars 2015, kl 1500. 

Arenales, 19. mars  2015. 

Reidar Erling Eriksen 

Sekretær 


