KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
med LOS NORDICOS, AHN-CN, ALMUÑECAR
Mötet äger rum onsdagen den 25 november 2015
På Hotel Victoria Playa.
Första kallelsen klocka 13.30 och den andra
Klockan 14.00.
För att delta i årsmötet måste man vara medlem och
har betalt medlemsavgiften.
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Öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av årsmötets ordförande och sekreterare
Val av två protokolljusterare och rösträknare
Frågan om årsmötet är vederbörligen sammankallat
Fastställande av dagordning
Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse och bokslut
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen under föregående år
Godkännande av budget för det nya verksamhetsåret
Fastställande av medlemsavgift 2016-2017
Val av styrelse och övriga poster
a) ordförande
b) vice ordförande
c) sekreterare
d) kassör
e) övriga styrelseledamöter
f) suppleanter
g) två revisorer och två suppleanter till dessa
h) ledamot och suppleant som skall ingå i Förbundsstyrelsen
i) två ombud och en suppleant för dessa till Förbundsstämman
j) valberedning
Styrelsens propositioner
Medlemmarnas motioner
Övriga frågor
Avslutning

Almuñecar den 18 oktober 2015
Leif Kumlin ordförande
Hemsida: www.losnordicos.com

Styrelsen proposition angående sparkapitalet

Bakgrund
Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat föreningens sparkapital och hur man på bästa
sätt kan investera pengarna för medlemmarnas bästa.
Styrelsen för verksamhetsåret 2013-2014 hade budgeterat 2 350 euro för inköp av en
defibrillator under verksamhetsåret 2014-2015. Investeringen hade belastat föreningens
sparkapital med motsvarande belopp. Styrelsen för verksamhetsåret 2014-2015 har haft ett
möte med alla verksamhetsledare i föreningen den 4 december 2014 för att diskutera
anskaffningen av en defibrillator.
Under mötet framkom att verksamhetsledarna inte ser det möjligt att ha utrustningen med sig
under aktiviteterna. Styrelsen diskuterade ärendet och ansåg att inte göra investeringen då
risken är stor för att defibrillatorn inte kommer att användas. Dessutom ansåg styrelsen att då
maskinens service måste göras i Sverige blir servicen svårhanterlig.

Förslag
Styrelsen föreslår att årsmötet väljer tre medlemmar som skall ingå i den arbetsgrupp som får
till uppgift att tillsammans med tre personer ur styrelsen komma med ett förslag till nästa
årsmöte hur sparkapitalet skall användas.

Styrelsens proposition angående medlemskort för gäster
Bakgrund
Många av våra medlemmar har gäster på besök och vill ta med gästerna till våra aktiviteter.
Styrelsen har diskuterat frågan och kommer med följande förslag.

Förslag
Styrelsen föreslår årsmötet att föreningen inför gäst kort till en årlig kostnad á 15 kronor.
Kortet är inte personligt och kan därför användas av en gäst till en medlem i föreningen.

På uppdrag av styrelsen
25 oktober 2015
Leif Kumlin ordförande

Los Nordicos AHN-CN Almuñecar
Verksamhetsberättelse 2014-10-01 – 2015-09-30

Föreningen har 373 betalande medlemmar. En ökning med 15 medlemmar. Cirka 40 av våra
gamla medlemmar har inte registrerat sig för verksamhetsåret. Glädjande är att vi fått över 50
nya medlemmar.

Styrelsens målsättning med verksamhetsåret
Den nya styrelsen som valdes vid förra årsmötet är i sin helhet ny. Styrelsens första uppgift
har varit att sätta sig in i föreningens tidigare verksamhet och därefter strukturera upp en
verksamhet för framtiden. Styrelsen har försökt vara lyhörd och lyssnat på vad medlemmarna
vill att skall ingå i verksamheten. Inför onsdagsmötena har styrelsen försökt arbeta fram
varierande program som är ett önskemål av våra medlemmar.
Budgeten var lagd av den gamla styrelsen och delvis förbrukad då den nya styrelsen tog över
efter årsmötet. Det beror på att årsmötet och räkenskapsåret inte sammanfaller. Den nya
styrelsen har försökt på bästa sätt genomföra budgeten och få debet och kredit att gå ihop.
Styrelsen har haft 12 styrelsemöten under verksamhetsåret.

Ekonomi
Föreningens ekonomi bygger på medlemsavgifter och lotteri. Om inkomsterna i föreningen är
endast medlemsavgifter begränsar det styrelsens möjlighet att höja på programkvalitén under
våra onsdagsmöten. Därför ordnar styrelsen ett lotteri varje onsdag som resulterar i större och
bättre utbud vad gäller föreläsningar och uppträdanden.
Vår förening har ett sparkapital på cirka 18 000 euro. Sparkapitalet har varit en ekonomisk
utdelning från förbundet och den sista utbetalningen skedde under detta verksamhetsår.
Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat sparkapitalet, Hur skall man på bästa sätt
använda och förvalta kapitalet? Att kapitalet finns på ett bankkonto som nu är fallet har gett
en del ränteinkomster men med dagsläget i världsekonomin är ränteintäkterna på kapitalet
nästan obefintligt. Ideallösningen vore att kunna använda en del av kapitalet under varje
budgetår och få det resterande kapitalet att förränta sig med motsvarande belopp utan att
riskera kapitalet. Styrelsen har inte funnit någon bra lösning att presentera årsmötet och
kommer därför att presentera ett förslag på årsmötet hur vi skall gå vidare i frågan.

AHN Förbundet
Förbundet har haft stor betydelse för våra Nordiska föreningar på solkusten. Under
verksamhetsåret har föreningarna haft en tanke att lägga ner förbundet och att varje förening
har sin egen verksamhet. Vid vårmötet föreslog Los Nordicos Almuñecar (Leif Kumlin) att
verksamheten inte skall läggas ned. Det gäller att finna nya gemensamma intressen som gör
att vi tillsammans är stark förhandlings partners med olika leverantörer. Tänkbara projekt kan

vara biluthyrning, sjukvård, flygresor, hotell m.m.

Aktiviteter
Onsdagsmötena på Victoria Playa
Våra onsdagsmöten har besökts av 85 – 130 medlemmar under verksamhetsåret. Höstens
program hade den gamla styrelsen gjort klart och vårens träffar från den 14 januari till 25
mars var den nya styrelsens första stora uppdrag.
Några axplock ur programmen:
• Vår traditionella julmarknad med gröt och jul glögg den 4 december
• Lucia med jul buffé den 10 december
• Den 28 januari hade vi besök av Clas Svahn, en av Europas mest kunniga inom UFO
• Den 11 februari, Graciela Juste tillsammans med gitarrist som tog med oss i musikens värld
genom Amerika
• 11 mars hade vi Whisky provning med Staffan Gustafsson
• Den 18 mars en vårkonsert med Petra Kvännå
• Vårfest den 25 mars

Biblioteket
Mycket välbesökt alla onsdagar och nya böcker kommer ständigt in. Tack alla medlemmar
som lämnar nyköpta och ny lästa böcker till vårt bibliotek och till glädje för alla våra
medlemmar. Under året har vi köpt in några nya bokhyllor och i en snar framtid måste vi
flytta ut våra arkivskåp för att ge plats för fler bokhyllor.

Bingo
Bingo på Victoria Playa på tisdagar med bingogeneralen Sören Gezelius är ett måste för en
trogen grupp i vår förening,

Resor
Enligt gammal tradition i föreningen är resor ett viktigt moment för våra medlemmar. Under
verksamhetsåret har vi haft en resa till Nerja för att se programmet kring Alice Babs. Det var
en aktivitet tillsammans med vår systerförening i Nerja. Mycket uppskattat av resans
deltagare.
Den traditionella ”Mandelbloms resan den 19 februari och resan till La Apujarra den 5 mars.

Boule
Boule är populärt bland våra medlemmar. En del spelar på stranden och en del på Pensionista.
Föreningen anordnar mästerskap, strandmästerskapet var den 16 november. Etta blev Bertil
Lövstedt/Lennart Johansson och på andra plats kom Hans Lundqvist/Stig Börjesson.

Klubbmästerskapet på Pensionista var den 13 mars och segrare blev paret Ole Thomsen och
Jette Wind. Tvåa blev Klas Kvännå och Torsten Göransson.

Jazzklubben
Jazzklubben har under många år varit en del av klubbens verksamhet. Publikmässigt är det
kanske inte den största verksamheten i klubben men den har en trogen publik som lyssnar och
lär tillsammans med PEO.

Sångkör
Intresset för att starta en sångkör har varit stort och det första steget togs våren 2015 då Petra
Kvännå besökte vår förening. Vi fick också höra några smakprov på kören under våren och
det verkar finnas ett stort intresse. Problemet är att finna en körledare men det ser ut som
problemet är löst och kören får ett starkt fotfäste under hösten.

Nya aktiviteter
Kortspel och öppet hus i klubblokalen har varit nya aktiviteter för våra medlemmar.

Golf
Anders Liljeroth och Leif Lindell håller i golfverksamheten. Golfbanan är i Motril då
Almuñecar inte har någon egen golfbana. Golfsektionen verksamhet är väldokumenterad på
vår hemsida under aktiviteter/golf.

Övrig verksamhet
Grillutflykt och tipspromenaden är två aktiviteter som drar många medlemmar. En tradition
som kommer igen år efter år och är alltid lika populär.
Almuñecar den 18 oktober 2015
Leif Kumlin
Ordförande

Revisionsberättelse för Los Nordicos AHN-CN

Rapport om årsredovisningen
Undertecknade revisorer har utfört revision av Los Nordicos räkenskaper för räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-09-30.
Resultat och balansräkningarna har upprättats enligt god revisionssed. Räkenskaperna är
styrkta med vederbörliga verifikationer och är förda med ordning och noggrannhet.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker därför;
Att resultat och balansräkning fastställts.
Att föreningens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Almunecar 2015-11-09

Jan-Eric Magnusson
Revisor

Bengt Kummel
Revisor

