
 
 

 

 

MÅNADSBREV 

November 2017 

 

Hej, 

 

Så var det dags att ge ett referat från höstsäsongens andra 

styrelsemöte som hölls den 7 november. 

På detta möte närvarade även sammankallande i valbered-

ningen, Sune Carlsson, som på detta sätt startar upp arbetet 

inför årsmötet. 

Årsmötet har bestämts till den 15 februari vilket du redan nu 

kan notera. 

Web-och medlemsansvarig , Kjell-Erik Rasmussen, rappor-

terade att vi nu är 454 medlemmar i klubben. Vi har sedan 

samma tid förra året 66 nya medlemmar. Några har också 

lämnat oss under den perioden. 

Han meddelade även att det nya (individuella) medlemsre-

gistret nu är klart. 

Vidare informerade han om att några av våra gruppmail har 

hamnat i mottagarnas ”skräpkorg” beroende på att ägarna till 

den server vi nyttjar har spärrat vissa typer av gruppmail. 

Kjell-Erik tror sig nu ha löst problemet men uppmanar alla 

medlemmar att regelbundet kolla sin skräpmail. 

 

Kassören föredrog en uppställning på klubbens tillgodo-

havande, vilken visade att ekonomin är i balans och i nivå med 

budget. Han meddelade vidare att våra bankkontakter nu ska 

fungera efter mycket krångel i övergången till ny bank. 

 

Ansvarig för Aktivitetsektionen, Torbjörn Adamsson, 

rapporterade att Madridresan blev ett lyckat arrangemang. 

Han berättade om kommande aktiviteter i höst med tedans 

närmast i programmet på fars dag den 12/11 och kycklingfest 



den 18/11. Det kommer dessutom att anordnas en Dartkväll i 

slutet på månaden. Sen återstår paellafesten den 30 december. 

Bingon har varit välbesökt under hösten och lokalen är redan 

bokad för nästa år. 

 

Från Petancasektionen rapporterades att man genomfört ett 

KM med 28 deltagare vilket blev en trevlig tillställning med 

efterföljande middag. Seriespelet är nu slut efter 6 omgångar 

men startar upp i vår igen. Man har f.n. ca 100 betalande i 

sektionen. 

 

Ansvarig för Golfsektionen, Gunnar bergström, berättade att 

man, som vanligt har fullt på sina tävlingar. Man spelar KM 

den 8 resp. 15 november. 

 

Mona-Lisa Lindström som är ansvarig för Minigolfsektionen 

rapporterade att man haft rekordstor anslutning under hösten. 

Senaste lördagen hade man över 40-talet spelare vilket i stort 

är vad minigolfbanan i Quesada klarar av utan köer. Det är väl 

de blå-gula spikarna man får vid ”hole-in-one” som lockar. 

 

Vi har nu dragit igång budgetarbetet inför 2018 samt 

planeringen inför årsmötet. 

 

Jag vill passa på och be dej stötta valberedningen i dess arbete 

inför årsmötet. Det är viktigt att klubben har funktionärer som 

är kapabla och villiga att på ideell basis arbeta med klubbens 

olika aktiviteter och bidra till dess utveckling. 

 

I valberedningen ingår förutom Sune Carlsson även Birgitta 

Myrén och Benneth Hellin. 

 

Jag hoppas vi ses i samband med höstens kvarvarande 

aktiviteter. 

 

Bosse 


