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Februari 2017 

 

Sista styrelsemötet innan årsmötet hölls den 7 februari. Därefter 

kommer en delvis ny styrelse ta över rodret och styra skutan vidare. 

 

Alla handlingar till årsmötet gicks igenom och godkändes för distri-

bution till medlemmarna. Kallelse och valberedningens förslag sänds 

ut denna vecka och resterande dokument nästa vecka. 

Jag hoppas få se så många som möjligt av våra medlemmar i Kultur-

huset den 23 februari, kl 12.00 och naturligtvis också på den efter-

följande lunchen. Kom i tid för vi bjuder som alltid på lite Cava innan 

mötet börjar. 

 

Webb-och medlemsansvarig rapporterade att den nya hemsidan nu 

fungerar väl och hoppas nu att alla medlemmar börjar nyttja den som 

informationskälla. Så småningom kommer vi att ta emot anmälningar 

till våra olika evenemang direkt via hemsidans evenemangskalender.  

Tills vidare gäller dock anmälningar via mail. 

Aktivitetssektionen rapporterade att förberedelserna inför biloriente-

ringen den 5 mars är klara. Vidare meddelade man att man arrangerar 

en tipspromenad/grisfest den 23 mars och femkamp den 8 april. 

Kassören berättade att det inte är någon större förändring i kassaställ-

ningen. Han har lagt mycket tid på sammanställning av årsbokslut och 

budget. 

Petancasektionen informerade om att man anordnar två tävlingar i 

vår, En mix-dubbel den 24 februari och en herr-damdubbel den 7 

april. 

Minigolfsektionen noterar ett ökande antal tävlande på lördagarna. 

Golfsektionen har också ett ökande antal spelande och har hittills 

kunnat räkna in 304 startande hittills i år. 

 

 

 



 

Ny lokal 

Styrelsen beslutade teckna ett avtal om hyra av en ny lokal för för-

varing av klubbens tillhörigheter och för att kunna ha möten i mindre 

grupper. 

Efter branden i förra lokalen, som klubben disponerade av Rojales 

kommun, har kommunen inte kunnat erbjuda något alternativ och 

möteslokalerna i Kulturhuset är numera ofta fullbokade så detta blir en 

nödvändig och bra lösning. 

 

Mötet avslutades genom att de vid det kommande årsmötet avgående 

styrelsemedlemmarna  avtackades. 

Gunnel Ekroth, Bengt Franzén och Bengt Nordin har med stort 

engagemang arbetat för medlemmarnas bästa och utvecklingen av 

klubbens verksamhet. 

Ett stort tack! 

 

Jag hoppas vi ses på årsmötet! 

 

Bosse 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


