
 
 
 

MÅNADSBREV 
Mars 2015 

 
Hej, 
 
Detta är första månadsbrevet som i fortsättningen kommer att skickas 
ut efter varje styrelsemöte. 
Det har diskuterats till och ifrån om styrelseprotokollen ska vara till-
gängliga för alla. Styrelsens syn på detta är att dessa, dels är tråkig 
läsning, dels att vi inte vill att de ska komma i händerna på icke 
medlemmar. 
Vi har därför valt att förmedla information från styrelsemötena och 
om andra för medlemmarna viktiga frågor i ett månadsbrev som 
skrivs av ordföranden och kommer ut i oktober t o m april via mail. 
 
Styrelsen består idag av: Bo Ulván (ordf.), Bengt Nordin (vordf.), 
Gunilla Samuelsson ( sekr.), Raili Lauronen (kassör), Gunnel Ekroth 
(web/medl.ansv.), Ulf Thörnblad ( Akt.sekt.), Bengt Franzén(Petanca) 
Lorentz Lorentzen (Golf), Ewa Adamsson ( Minigolf) 
 
Frågor som remitterades till styrelsen av årsmötet 
Anslagstavlorna: Styrelsen har beslutat att dessa blir kvar och ska 
hållas i god ordning. 
Bridge: Styrelsen har beslutat att starta bridge om tillräckligt intresse 
finns. Ansvaret har lagts på Aktivitetssektionen att komma med 
förslag på upplägg. De har redan gått ut med en intresseförfrågan till 
alla medlemmar som visar att ett 10-tal är erfarna och vill börja spela 
och att lika många vill lära sig spela. 
Start i höst om vi lyckas ordna lärare och lokal. 
 
25-årsjubileet 
Klubben föddes den 9 april 1990, således för 25 år sedan. Detta 
kommer vi att uppmärksamma i olika sammanhang. 



Höjdpunkten blir en 25-årsfest som anordnas den 15 oktober på Hotell 
la Laguna i Quesada.  
Förutom en 4-rätters middag med dryck får vi underhållning av en 
svensk, välkänd TV-profil som även kommer att förrätta prisutdelning 
till de som kommit först på de jubileumstävlingar som resp. sektion 
anordnat veckorna innan. Kvällen avslutas med dans till levande 
musik. MISSA INTE DETTA! 
Inbjudan kommer ut på födelsedagen den 9 april. 
 
Hemsidan 
Är klubbens viktigaste kommunikationslänk till medlemmarna. Vi ar-
betar fortlöpande med förbättringar av denna och vill framför allt ha in 
fler bilder från våra aktiviteter. 
 
Information från sektionerna 
Petanca: Tävling i herr- och damdubbel kommer att hållas den 10 
april. 
Minigolf: Man överväger att återgå till spel på lördagar igen. 
Golf: Fortfarande högt deltagande i sektionens tävlingar. 
Aktivitetssektionen: Tipspromenaden genomfördes med ett 70-tal 
deltagare. Under våren kvarstår en temakväll med konsul Björn 
Sandström den 9 april samt 5-kampen den 11 april. 
På den Internationella dagen i Rojales den 25 april kommer klubben 
att delta med en bemannad informationsmonter. 
 
Puhhh! Det var första månadsbrevet. Vi har ytterligare ett 
styrelsemöte innan sommaren den 16 april. Då hörs vi igen! 
 
 
GLAD  PÅSK! 
 
Bosse 


