
 
 

 

 

 

Protokoll från årsmöte med Club Nordico Mar Menor 24 november 2021 

 

 

 

 

Leif Levin hälsar de närvarande välkomna till årsmötet. 

 

 

Kallelse har skickats till alla medlemmar inom den tid som stadgarna föreskriver. 

 

§1 Till ordförande för årsmötet väljs Lars Nistor och till sekreterare väljs Per Gunnar Skog. 

 

§2 Röstlängden fastställs. (Bil 1) 

 

§3 Till justeringsmän väljs Gunnel Eld och Ulf Leismyr. 

 

§4 Föredragningslistan godkänns. (Bil 2) 

 

§5 Styrelsens berättelse. Styrelsens berättelse föredras. Årsmötet beslutar att godkänna 

 styrelsens berättelse som läggs till handlingarna.  (Bil 3) 

 

§6 Styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar föredras. Under överläggning, som 

 följer, föreslås förändringar i Art. 2 och 3 i styrelsens förslag i Art.2 Stryks ” Inom det 

 regionala området Mar Menor” och ersätts av ” i Spanien”. I Art.3 bör ”medlemsbar” 

 strykas. Årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag till ändringar med ovannämnda 

 justeringar. (Bil 4) 

 

§7 Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen föredras. Under överläggning påpekas att 

 föreningen inte är en underavdelning till Club Nordico de Torrevieja utan en fristående 

 förening. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. (Bil 5) 

 

§8 Resultat och balansräkningarna. Resultat och balansräkningarna föredras. Resultatet 

 innebär en förlust på ca 6000 EUR för räkenskapsåret. Förlusten i förklaras av att 

 föreningen på grund av Covid-19 inte kunnat upprätthålla normal verksamhet. Årsmötet 

 beslutar att godkänna balans och resultaträkningarna. (Bil 6) 

 

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 

 verksamheten 2020 enligt revisorernas förslag. 

 

§10 Förslag till budget för 2021. Budgetförslaget föredras. Årsmötet beslutar att godkänna 

 förslaget till budget för 2021 innebärande oförändrad medlemsavgift. (Bil 7) 

 



 

§11 Valärenden. 

 Till ordförande för ett år väljs    Leif Levin 

 Kassör       Anita Fahlvik Mattson  1 år 

 Sekreterare      Sirkku Rajanto Benalvides 1 år 

 Övriga       Rune Järpsten   1 år 

        Göran Bergström  1 år 

        Ronnie Bengtsson  1 år 

        Per Gunnar Skog  1 år 

        Matti Pouti   2 år 

        Kari Franck   1 år 

 

 Suppleanter:      Ulf Leismyr   1 år 

        Bo Lindgren   1 år 

        Britt Berggren   1 år 

 Årsmötet uppdrar till styrelsen att snarast utse ytterligare en suppleant.  

 

 Revisorer: Göte Johansson, Ronie Jansson och Per Stökken 

 

 Golfansvariga      Lars Schyler 

        Lena Green 

        Ulf Leismyr 

        Krister Wiksander, Torsdagsgolf 

 

 Biblioteksansvarig     Gunilla Skog 

 

 Petankaansvariga     Matti Poutilla 

        Karl Erik Eriksson 

 

 Briadgeansvarig     Peter Dahlin 

 

 Aktivitetskommitté: det finns inte något förslag till aktivitetskommitté. Under överläggning 

 som följer framförs förslag att man får lita till enskilda initiativ för olika aktiviteter. 

 Årsmötet beslutar i enlighet med framfört förslag. 

 

 Valberedning. Årsmötet uppdrar till styrelsen att söka kandidater till valberedning inför 

 kommande årsmöte. 

 

§12 Motioner. Föreligger förslag om att klubben försöker få till stånd förmånliga villkor 

 medlemmar, som använder föreningens bank LaCaixa. Styrelsen föreslår att förslaget 

 lämnas utan åtgärd eftersom La Caixa kommer att uppgå i Bankia. Gerd Eklund yrkar bifall 

 till motionen och att kontakt tas med den nya banken efter genomförd fusion. Årsmötet 

 bifaller Gerd Eklunds förslag 

 

 Föreligger också förslag om att klubben ska sända kondoleansbrev alternativt publicera 

 information samband med att medlemmar avlider. Styrelsen förslår att motionen lämnas utan 

 bifall eftersom det inte är möjligt att fortlöpande få information om när medlemmar avlider. 

 Under överläggning som följer framkommer också att klubben inte kan publicera 

 dödsfall utan tillstånd från anhöriga. Årsmötet beslutar att avslå motionen. 

 

§13 Leif Levin riktar ett särskilt tack till Karin Franck och Anita Fahlvik Mattson för mycket väl 

 genomfört arbete med föreningens redovisning. 



 Vidare riktas ett särskilt tack till Thomas, Imber, Håkan och Monika för deras engagemang i 

 aktivitetskommittén och särskilt avseende för mycket väl arrangerade och uppskattade 

 matresor. 

 

§14 Årsmötet avslutas 

 

 

 

 P G Skog       Lars Nistor 

 Mötessekreterare      Mötesordförande 

 

  

      

 Gunnel Eld   Ulf Leismyr 

 Justerare   Justerare 


