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Sammanställning av skriftligt redovisade synpunkter från gruppdiskussioner vid Medlemsmöte 

2109-11-14, Restaurant Dinastia 

 

Deltagare; 51 medlemmar från Club Nordico. 

Bo Axberg, vice ordförande 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

STADGAR 

1. Det finns mycket stort stöd för att; 

 

 - revisorer ska granska Club Nordicos ekonomi och verksamhet. 

 

 - årsmötet ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

 - valberedning väljs på årsmötet 

  

 - styrelsen bör bestå av minst 5 ordinarie medlemmar och 1 suppleant 

 

 - styrelsemedlemmarna väljs växelvis på två år, medan ordförande och suppleant på ett 

 

 - definitivt ordförande och suppleant, men även kassör ska väljas av årsmötet 

 

 - medlemmarna i styrelsen ska representera verksamheten, antingen direkt representation 

 eller som kontaktperson 

 

 - styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år och beslutar själv hur ofta 

 

 - protokollen ska vara tillgängliga för medlem efter inloggning på hemsidan.  

 Krav enligt spanska lagar och förordningar ska följas. Finns Beslutsbok ska den granskas av 

 revisorerna. 

 

 - medlemsavgiften ska vara betald sista februari för rösträtt på årsmötet 

 

 - medlemsavgiften ska senast betalas vid anmälan till aktivitet 

 

 - motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, vilket 

 också bör anges i kallelse 

 

 - varje medlem kan med fullmakt representera max en förhindrad medlem vid årsmötet 

 

 

Andra förslag att beakta; 

 

 * årsmötet förläggs till ”neutral” ort eller med viss årsintervall till lokalavdelning 

 

 * klargöra vilka frågor som ska behandlas av styrelsen och av årsmötet 

  

 * en sakfråga kan diskuteras varje gång vid årsmötet 
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AKTIVITETER I TORREVIEJA OCH LA MARINA 

Gruppernas önskemål och synpunkter på verksamheten. 

 

1. Vad är bra?                         (+) 

2. Kan utvecklas akut?            (-  -) 

3. Kan utvecklas under året?  (-) 

 

--------------------------------------------- 

ÖPPETTIDER, CAFETERIA OCH SERVICE I KLUBBLOKAL 

+ Det är bra som det är, Den ideella själen 

 

-  - Medlemsmöten, Medlemsförteckning, Måndagslunch på en o samma restaurang, Bemanna alla 

poster 

 

-  Fler frivilliga som vill engagera sig, Klubbverksamheten i klubblokalen det finns fler outnyttjade 

ytor 

 

--------------------------------------------- 

RESOR (med övernattning) 

+ Både korta och långa resor i vinets och kulturens tecken är bra, Självkostnadspris, 

 

-  - 

 

- 1-2 långresor med avbeställningsskydd varje år, En resegrupp i styrelsen, Fler resor, samarbete 

med andra föreningar och grupper, Ännu fler resor, Rimliga priser 

 

--------------------------------------------- 

UTFLYKTER/DAGSRESOR 

+ Många trevliga har anordnats och gärna fler, Samordnade resor med egna bilar är bra 

 

-  - Resegrupp i styrelsen, Månadsluncher, 

  

- Bilutflykter kan arrangeras med kortare varsel (försäkringar, ansvar?), Vandringar, 

Promenadgrupper, Teater o musikevenemang, Fester, Äventyrsgolf, Fågelskådning, Möten med 

spanska pensionärsgrupper 

 

--------------------------------------------- 

KURSER I SPANSKA 

+ Nöjda deltagare, Nybörjarspanska liksom fortsättning är bra, Nivågrupperingar, Bra lärare, Allt 

bra 

 

-  - Lärarledda samtalsgrupper och aktiviteter med spanjorer, Arbeta med Tema, Intensivkurs 

 

- Enkla introduktionskurser för att locka fler, Språkluncher 

 

---------------------------------------------- 

BRIDGE 

+ Bridgen är mycket uppskattad bland deltagarna 

 

-  - 

 

- Fler nybörjarkurser, Samåkning från La Marina till Torrevieja, Fler utbyten och tävlingar 

 

----------------------------------------------- 
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BOULE/PETANCA 

+ Social samvaro, stämning och träning mycket uppskattat bland deltagarna i La Marina, Spel två 

gånger i veckan 

 

-  - Borde även spelas i Torrevieja 

 

- Starta en grupp i Torrevieja, Fler tävlingar 

 

-------------------------------------------------- 

GOLF/ÄVENTYRSGOLF 

+ Golfen (sällskapsspel 9 hål och tävling 18 hål) som arrangeras av golfgruppen varje vecka 

fungerar mycket bra, Äventyrsgolfen är också populär 

 

-  - Förhandla ned kostnaden för att spela golf. 

 

- Rabatter för medlemmar på golfbanorna mot uppvisande av medlemskort i Club Nordico 

 

--------------------------------------------------- 

TEMAKVÄLLAR/FÖRELLÄSNINGAR 

+ Temakvällar är efterfrågade och bra 

 

-  - Förmedla träningskompisar och träningsgrupper, samordna aktiviteterna så att de eh kolliderar 

 

- Låt medlemmarna föreslå aktiviteter, info-kväll om Nordicos verksamhet, aktuella frågor 

angående spanskt samhällsliv skatter sjukvård, Orientering för ”nyanlända”, Diskussionskvällar följ 

upp dagsaktuellt eller ett givet ämne, månadsluncher 

 

--------------------------------------------------- 

HEMSIDAN 

+ innehåller viktig och aktuell information om Club Nordico 

 

-  - Sökfunktionen kan bli tydligare och snabbare, Saknar nyhetsbrev 

 

- Hemsidan upplevs som rörig, gör den enklare tydligare och lättare att navigera 

 

-------------------------------------------------- 

FESTER 

+ Ja, tack! De som anordnats har varit trevliga 

 

-  - Bilda en festkommitte, Fler fester 

 

- Arrangera en höst- respektive vårfest, Fasta fester vid ”stora” högtider, Utomhus på festplats 

 

-------------------------------------------------- 

LUNCHMÖTEN 

+ Populära då de fanns 

 

-  - Månadsluncher starkt efterfrågade, Lämna tydlig info om detta 

 

- Veckolunch, Månadslunch, Måltider (betalas på plats och utan anmälan) på en förutbestämd 

restaurang en bestämd dag 

 

-------------------------------------------------- 
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Annat 

+ Datakurser 

+ Alla frivilliga som engagerar sig i verksamheten bör få bättre uppbackning 

+ Återuppta julmarknad 

+ Musikquiz 

+ Kaffekalas med bullar och sju sorters kakor 

+ Mer samarbete mellan de tjänstgörande 

+ Vinprovning 

+ Spansk matlagning 

+ Aktiviteter för de medlemmar som inte kan komma till klubben 

+ Samordna och samarbeta med andra ideella organisationer i närområdet 

+ Bokcirkel 

+ Hobbyverksamhet 

  


