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Nu är det första adventsljuset tänt och många 
har redan åkt hem för att fira jul i Norden. Vi 
har hållit det sista styrelsemötet för året som 
jag vill berätta om; 

 
Ekonomin är fortfarande god, trots den starkt subventionerade 
25-årsfesten och kycklingfesten, som lockade rekordmånga 
deltagare. 
Petancasektionen har haft ett bra år med många nya medlem-
mar och framgångsrika tävlingsevenemang. Man planerar  
för fler tävlingar i vår och kommer att ordna träffar med regel- 
genomgång för de som tycker sig behöva detta. Man har lyck-
ats få banorna att räcka till genom att införa trippelspel då det 
varit nödvändigt. 
Golfsektionens tävlingar har under året lockat mellan 60 och 
80 deltagare, vilket är bra, och man håller som bäst på med att 
planera vårens tävlingar. 
Minigolfen har ett ökande antal deltagare och har nu blivit 
lovade bättre banor av ägarna vilket välkomnas av spelarna. 
Det borgar för ett bra nytt spelår. 
Aktivitetssektionen rapporterar ett rekorddeltagande på 
kycklingfesten som kunde räkna in 189 deltagare. Trots detta 
flöt serveringen fint tack vare välorganiserade funktionärer. 



Det blev som vanligt en trevlig samvaro i Romerian. 
Kvar i år är Paellafesten den 30 december, därefter kan 
aktivitetssektionens hårt arbetande medlemmar pusta ut och 
ta jul. 
Web- och medlemsansvarig rapporterade att klubben f.n. har 
410 betalande medlemmar, vilket är en ökning med 5 personer 
jämfört med förra året. Några har gått ur och flyttat hem och 
nya har tillkommit. 
Då vår websida är det absolut viktigaste mediet för kommuni-
kation med våra medlemmar, har styrelsen tillsatt en arbets-
grupp med uppgift att se över hemsidan. Syftet är att se hur vi 
ska kunna göra den bättre och mer tillgänglig för våra med-
lemmar. 
Gruppen består från styrelsen av Gunnel Ekroth, Bengt Nordin 
och Ulf Törnblad. Ett resultat av deras arbete väntas i vår. 
Årsmötet är bestämt till torsdagen den 3 mars och planeringen 
inför detta är i full gång. Sektionerna arbetar med sina bud-
getar och totalbudgeten ska beslutas på styrelsemötet i januari. 
Sätt ett kryss i almanackan för den 3 mars. Det vore kul att slå 
deltagarrekord även på årsmötet. Det är ju där du som medlem 
kan göra din stämma hörd. 
Hjärt-och lungräddning (HLR) 
Vårt HLR-team har nu arbetat fram ett utbildningsprogram 
som kommer att starta i vår. 
Förutom en temakväll med allmän information kommer 
utbildningen att ske i samband med våra olika aktiviteter. 
 
Detta var allt för nu! 
Från styrelsen vill jag framföra ett tack för ett trevligt 
verksamhetsår och en tillönskan om en riktigt ………. 
 
                               GOD   JUL ! 
                                   Bosse 


