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Hej, 
 
Nu börjar flyttfåglarna dra norrut, så ock våra medlemmar och 
vårsäsongen går mot sitt slut. 
Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt första halvår, späckat med 
aktiviteter. Vi har ju namn om oss att vara klubben där det händer 
mycket. 
 
Vi har haft sista styrelsemötet innan sommaren. Även detta präglades 
av lite ”examensstämning” och innehöll inga sensationer. 
 
Ekonomin, som med fast hand sköts av Raili Lauronen, rapporterades 
vara i god balans. 
 
Web och medlemsfrågor: Frågor om klubbens användande av 
sociala medier, bl.a. facebook, diskuterades men man beslutade skjuta 
frågan till hösten då den är så viktig för framtiden att alla ordinarie 
ledamöter bör vara närvarande. 
En annan fråga som bordlades till hösten var hur våra sponsorer ska 
hanteras i framtiden. 
 
Petancasektionen rapporterade att finalen i jubileumstävlingen 
avgörs den 10 oktober. 
 
Minigolfen är slut för säsongen. Ewa berättade att sektionens 
jubileumstävling hålls den 3 oktober, kanske i form av äventyrsgolf. 
 
Golfsektionen kommer att spela sin jubileumstävling den 14 oktober. 



Som ni kanske kommer ihåg kommer prisutdelning till förstapris- , 
tagarna i respektive sektion att ske på 25-årsfesten. 
 
Aktivitetssektionen har nu bara en aktivitet kvar för säsongen, 
Internationella dagen i Rojales den 25 april. Ulf Thörnblad, som är 
sektionsansvarig, har lyckats engagera delar av Coro Nordico som  
kommer att representera oss genom att framföra några svenska vår-
sånger. Förutom detta kommer vi att ha representanter från klubben 
närvarande för att göra reklam för vår verksamhet. 
Ni som är kvar i Rojales – gå dit och stötta våra representanter! 
 
25-årsfesten 
Vi har redan fått in ett 100-tal anmälningar till festen den 15 oktober. 
Du som inte har anmält dej ännu och vill vara med på ”årets fest” – 
gör det nu. Vi har begränsat antal platser så principen ”först till kvarn” 
kommer att gälla. Ni som har anmält er kommer omkring den 1 
september att få mer detaljer bl.a. om hur ni ska betala avgiften. 
 
Svenska nationaldagen och midsommarafton ordnas inga 
aktiviteter i klubbens regi, helt enkelt beroende på att vi inte har 
tillräckligt med funktionärer på plats. 
Ni som är kvar – fixa en midsommarstång av bambu, lite olivkvistar 
och palmblad och håll den svenska fanan högt! 
 
Själv kommer jag, som de flesta andra svenskar som åker hem, huttra i 
ylletröja under regntunga moln och dansa ”små grodorna” på 
midsommarafton. 
 
Vi hörs igen i september. 
 
Till dess – ha en riktigt sköööön sommar! 
 
 
Bosse  


