
 
 

MÅNADSBREV 

Januari  2018 

 

Hej!  

God fortsättning på det nya året och tack för din medverkan under 

2017. 

 

Styrelsen för Club Sueco har haft sitt första sammanträda för 2018, 

vilket handlade mycket om det stundande årsmötet. 

Beroende på brist på lokaler har vi tvingats skjuta mötet en vecka mot 

vad vi tidigare aviserat. 

Årsmötet hålls den 22 februari kl 12.00 i Kulturhuset i Quesada 

med efterföljande lunch på Restaurang Maritaos vid Marquesa 

golfbana. 

En inbjudan till lunchen har redan gått ut till alla medlemmar och jag 

hoppas på stor anslutning till såväl årsmötet som lunchen. 

 

Vid uppföljningen av verksamheten i klubben meddelade 

Medlemsansvarig att vi vid årsskiftet var 455 medlemmar varav 64 

nytillkomna under år 2017 och  12 stycken som gått ur under samma 

tid. 

Av de 455 medlemmarna är det 70 st som ännu inte betalat årsav-

giften. Då, enligt de nya reglerna, medlemskapet automatiskt upphör 

för den som inte betalat vid tidpunkten för årsmötet ber jag dej som 

fortsatt vill vara med i vår gemenskap, men inte betalat, att göra det 

snarast. Vi vill gärna ha dej kvar som medlem. 

 

Aktivitetssektionen rapporterade att det sista evenemanget 2017, 

paellafesten, avlöpt väl med ca 80-talet deltagare som tycktes upp-

skatta årets version av paella och den strålande solen i Romerian.  

Man planerar nu som bäst vårens aktiviteter med bingostart och 

bilorienteringen närmast i tid. 

  



Petancasektionen rapporterade att man under 2017 haft 95 betalande 

medlemmar. Man planerar två tävlingar i vår och tränar som vanligt 

tisdagar och fredagar. 

 

Minigolfsektionen rivstartade i lördags med ett 25-tal tävlande, vilket 

är många för årstiden och befäster förra årets uppåtgående trend. 

Man har glädjande noterat ett ökat antal deltagare med vana från full-

stora golfbanor ( läs Marquesa ). 

 

Golfsektionen redovisar också ett rekordår 2017 med 29 genomförda 

tävlingar med 2015 deltagare och ser ingen ändring i denna trend för 

innevarande år. 

 

Kassören meddelade att årsbokslutet i stort var klart och visar på ett 

tillfredsställande, positivt resultat för 2017. Han föredrog också den 

slutliga budgeten för 2018 som inte innehöll några överraskningar. 

Vi kommer att erbjuda samma höga aktivitetsnivå som under 2017. 

Kostnaderna för websidan har minskat radikalt, vilket utlovades då 

förra årets budget innehöll höga kostnader för den nya hemsidan. 

 I gengäld är budgeten nu fullt ut belastad med kostnader för lokalen, 

vilka pareras genom den höjda årsavgiften. 

Ekonomin är således i god balans såväl för 2017 som för 2018. 

 

Såväl bokslut som budget kommer innan årsmötet att kunna 

studeras på vår hemsida. 

 

Till sist hoppas jag att vi ses på årsmötet och efterföljande lunch den 

22 februari. 

 

Ha det så bra till dess! 

 

Bosse 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


