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Hej och god fortsättning på det nya året! 

 

Så här i början av ett nytt år är det naturligtvis det stundande årsmötet 

som är i fokus. Därför var sammankallande i valberedningen, Bengt 

Nordin, inbjuden till årets första styrelsemöte. 

Han kunde rapportera att arbetet gått bra i valberedningen och att det 

nu finns förslag till efterträdare till alla de funktionärer som avgår i år. 

I övrigt kunde vi konstatera att förberedelserna inför årsmötet i allt 

väsentligt är klara. 

 

Kassören rapporterade att årsbokslutet nu är klart och väntar på 

revison. Ekonomin är stabil med ett positivt resultat för året och en 

behållning i nivå med årsskiftet 2018. Detaljer om detta kan ni läsa på 

vår hemsida i de dokument som snart skickas ut inför årsmötet. 

 

Aktivitetssektionen informerade att aktiviteterna för 2019 nu är 

inplanerade  och startar med den traditionella bilorienteringen den 24 

februari. Årets program innehåller några ändringar mot tidigare år. 

Grisfesten byts mot en ”Texas Barbeque” ( grillbuffé ) den 21 mars 

med tipspromenad. Bingon är borttagen av skäl som vi tidigare 

berättat om. 5-kampen kommer som vanligt att hållas den 11 april. 

Under hösten planerar man en längre bussresa utöver kyckling- och 

paellafesterna. Paellafesten kommer att tidigareläggas något då vi i år 

noterade ett mindre antal deltagare beroende på att färre var på plats 

efter julhelgen. 

Således , ett som vanligt späckat program. 

 

Web-och medlemsansvarig meddelade att vi den 31 december var 

425 medlemmar varav 1st VIP och 14st hedersmedlemmar.  



Till dags dato år det 47 medlemmar som inte betalat årsavgiften. Vi 

antar att en del av dessa valt att utträda ur klubben på detta sätt. Vi 

skulle i styrelsen uppskatta om de medlemmar som bestämt sig för att 

gå ur klubben anmäler detta så vi kan uppdatera våra medlemsdata. 

 

Petancasektionen berättade att träningen nu är i full gång efter 

helgerna. Club Sueco har anmält ett lag till en ny serie,” International 

Petanca  League”. Tävlingarna kommer att spelas 7 måndagar på 

våren och 7 måndagar på hösten. Då våra egna banor är stängda 

måndagar kommer vi att spela våra hemmamatcher på nya banor vid 

Restaurang Casa Contenta i Rojales. Restaurangen, som dessutom har 

bra mat, låter våra medlemmar spela gratis på banorna mot 

uppvisande av medlemskorten i Club Sueco. 

 

Miniggolf-/dartsektionen meddelade att minigolfen startar den 19 

januari och darten den 24 januari och hoppas på lika bra tillslutning 

som under föregående år. 

 

Golfsektionen berättade att man under 2018 haft 2972 deltagare varav 

130 gäster i 32 genomförda tävlingar. Man är nu i full gång med sina 

tävlingar igen, sedan några veckor tillbaka, och allt tyder på en lika fin 

utveckling detta år som under 2018. 

 

Styrelsen uttryckte att tack till all de som bidragit till den fina utveck-

lingen inom alla klubbens verksamhetsområden. 

 

Budgeten för år 2019 som nu är klar inför årsmötet presenterades av 

kassören. Den är baserad på de verksamhetsplaner och del budgets 

som utarbetats av sektionerna. Styrelsen kunde konstatera att vi, trots 

att vi tvingats lägga ner bingon som bidragit positivt till ekonomin, 

kan lägga fram en budget som visar på ett positivt resultat även för 

2019. 

Styrelsen beslutade därför tillstyrka att budgeten läggs fram på års-

mötet för godkännande. 

 

Nya medlemmar  

Det ligger i sakens natur att de medlemmar som varit med ifrån tiden 

då klubben bildades börjar flytta ”hem” av ålders- eller hälsoskäl. 



Därför har vi i styrelsen väckt frågan hur vi aktivt ska rekrytera fler 

medlemmar för att möta denna successionsväxling. 

Förutom att sprida tryckt information om vår verksamhet till lämpliga 

ställen är vi överens om att viktigast är att våra befintliga medlemmar 

är nöjda med sitt medlemskap. På det sättet skapar vi ambassadörer 

som på goda grunder kan propagera  för medlemskap i Club Sueco. 

Jag hoppas ni känner er manade! 

 

Årsmötet närmar sig och en inbjudan har redan gått ut till den 

efterföljande årsmöteslunchen. Jag hoppas att så många som möjligt 

anmäler sig till den. Till själva årsmötet krävs ingen anmälan men det 

kommer en kallelse om någon vecka. 

 

Hoppas vi ses på mötet! 

 

Bosse  


