REDEGJØRLSE TIL MEDLEMMENE I COSTATRIMMEN.
Styret i Costatrimmen hadde vedtatt å vente med å sende denne Redegjørelsen inntil
all organisatoriske og økonomiske forhold knyttet til ansvarsforsikring, bankkonti og
forholdet til DNKCB var avklart.
På medlemsmøtet på Sol y Luna fremkom det sterke ønsker om å få vite mer om
disse forholdene nå. Selv om flere av de nevnte forhold ennå ikke ferdig behandlet,
har styret derfor besluttet å fremskynde utsendelsen av denne Redegjørelsen.
Den 7. februar 2018 sendte styreleder Arne Flaten i Den Norske Klubben (DNKCB)
en epost til styret i Costatrimmen. Med denne eposten fulgte et vedlegg med forslag
til Retningslinjer for klubbens aktivitetsgrupper. Disse Retningslinjene bestod av 10
klart definerte punkter, og de ble utlevert til deltakerne på Costatrimmens årsmøte
19.02.2018. Retningslinjene ble deretter lagt ut på Costatrimmens hjemmesidercostatrimmen.com under fanen Årsmøtepapirer, og de kan leses der.
Den 16.02.2018 sendte styret i Costatrimmen en epost med svar til styreleder Flaten.
Også denne eposten ligger på costatrimmen.com under fanen Årsmøtepapirer.
I mars 2018 sendte styreleder Flaten en ny epost til styret i Costatrimmen. I denne
eposten skriver styreleder Flaten blant annet at Klubben ønsket å avslutte en
bankkonto som Costatrimmen disponerte. Costatrimmen måtte derfor opprette sin
egen spanske bankkonto. For å kunne gjøre dette måtte Costatrimmen registrere seg
som en spansk forening. Klubbens ledelse var enig i at dette var en god løsning for
begge parter.
Styret hadde vurdert å få tegnet en ansvarsforsikring. Også dette krevde at
Costatrimmen var registrert som spansk forening.
Styret engasjerte deretter advokatkontoret Ripoll Abogados til å ta seg av
registreringsarbeidet.
Ripoll Abogados har meddelt styret i Costatrimmen at på grunn av det politiske skiftet
i Spania kan enkelte byråkratiske prosesser ta lengere tid enn vanlig. Styret vil gi
medlemmene ny informasjon straks den offisielle registreringen er fullført.
I forbindelse med registreringen som spansk forening overførte styret et akontobeløp
til Costatrimmens klientkonto hos Ripoll Abogados. Når advokatens sluttavregning
foreligger blir det overskytende beløp ført tilbake til Costatrimmens bankkonto.
Styret arbeider med mange spørsmål knyttet til de organisatoriske og økonomiske
forhold. Når ny informasjon foreligger vil styret orientere medlemmene direkte vi epost og via vår hjemmeside costatrimmen.com.
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