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Hej i vårsolen, 

 

Vi hade i tisdags det konstituerande styrelsemötet där samtliga 

ledamöter, suppleanter och revisorer närvarade. Mötet är till för att 

”knyta ihop säcken” efter årsmötet och att vara ett startskott för den 

”nya” styrelsen att börja arbeta. 

 

Styrelsen är ju i stort sett oförändrad med undantag för att Aktivitets-

sektionen fått en ny ordförande, Peter Norström och där den förra, 

Torbjörn Adamsson, nu är suppleant. Jag redogjorde för styrelsens 

sammansättning i förra månadsbrevet och den kan även studeras på 

hemsidan. 

 

Vi gick igenom styrelsens ansvar och arbetsuppgifter samt den 

attestordning som gäller. 

 

Budget 

Budgeten ska nu att igenom ute i sektionerna och eventuellt dateras 

upp på nästa möte. Detta för att fånga upp eventuella för-ändringar 

som skett sedan den gjordes så vi inte styr verksamheten efter 

föråldrade förutsättningar. 

 

Rapporter 

Annonsansvarig, Ulf Thörnblad, rapporterade att alla intäkter för 

2018 års annonser ännu inte är inne. Han efterlyste även uppslag till 

nya annonsörer. 

 

Kassören, Kalle Lindström, rapporterade att kassaställningen i stort 

sett är oförändrad mot årsskiftet. 

 

Webb-medlemsansvarig, Kjell-Erik Rasmussen , informerade att vi 

nu är 406 medlemmar, varav 1 VIP och 14 hedersmedlemmar. 



 

Vi kan konstatera vad vi tidigare befarat, att det sker en avtrappning 

av antalet medlemmar beroende på att många flyttar hem p.g.a ålder 

eller sjukdom. Detta upptäcker vi inte förrän inbetalningarna av 

årsavgifterna uteblir efter årsskiftet. Denna utveckling är dock 

naturligt med tanke på klubbens ålderssammansättning. 

I gengäld ser vi en tillströmning av nya medlemmar så vi hyser inga 

farhågor för framtiden 

 

Aktivitetssektionens nya ordförande , Peter Norström, informerade 

att arbetet med vårens aktiviteter är i full gång. Närmast ligger bil-

orienteringen den 11 mars som redan har 72 anmälda. 

Bingon diskuterades då man konstaterat en något vikande trend i 

antalet spelande jämfört med tidigare år. 

Man kommer i aktivitetssektionen undersöka om ändrade speltider 

kan göra spelkvällarna mer attraktiva. 

 

Petancasektionen, Göran Karlsson, rapporterade att man har 98 

betalande medlemmar och att man, som en nyhet, kommer att 

arrangera s.k. flaskspel under våren. 

 

Minigolf-Dartsektionen , Mona-Lisa Lindström, berättade att 

äventyrsgolfen senaste lördag samlade 39 deltagare. Såväl mini- 

golfen som dartkvällarna visar en ökande trend i antalet deltagare. 

 

Golfsektionen, Gunnar Bergström, informerade att 128 deltagare är 

anmälda till nästa tävling. Allt tyder på att den positiva utvecklingen 

från förra året håller i sig även i år. 

 

Man konstaterade slutligen att styrelsens utmaning under 

mandatperioden är att successivt anpassa verksamheten så att såväl 

våra gamla medlemmar som nytillkomna ska trivas och vara nöjda så 

att var och en kan verka som ambassadörer för klubben. 

 

Nu går jag ut i vårsolen. Ha det så skönt ni också! 

 

Bosse 


