
 

 

 

 

 
 

MÅNADSBREV 

 

Februari 2019 

 

 

 

Hej igen! 

 

Jag har medvetet väntat med detta månadsbrev till efter årsmötet för att 

informera om utfallet av detta ifall du inte hade möjlighet att närvara. 

 

På årsmötet 2019 närvarade 71 medlemmar, som innan mötet blev serverade 

cava. 

Till ordförande för mötet valdes Anders Sjölund och som sekreterare Barbro 

Norström. I övrigt presiderade undertecknad och klubbens kassör Kalle 

Lindström. 

Under punkten årsberättelse blev mötet informerat om styrelsens samman-

sättning det gångna året samt att det hållits 8 styrelsemöten. Vidare att antalet 

medlemmar vid årets slut varit 426 av vilka ca 40 ännu ej betalat medlemsav-

giften. Till dags dato är det 30 medlemmar som släpar med betalningen. 

Ekonomin har varit god. Inga arvoden har betalats till varken styrelse eller 

övriga funktionärer. 

Viktigt beslut under året var att lägga ner bingoverksamheten då nödvändigt 

tillstånd saknades för såväl lokalupplåtarna som klubben. 

Bokslutet presenterades av klubbens kassör Kalle Lindström. 

Kassabehållningen vid årets slut var €26 794 vilket är en ökning mot föregående 

år. 

 

Revisor Stig Torstensson läste upp revisionsrapporten och förordade att 

styrelsen beviljades ansvarsfrihet, vilket mötet tillstyrkte. 

Medlemsavgiften beslutades förbli oförändrad. 

Budgeten för år 2018 presenterades av Kalle Lindström. Den visar på en 

fortsatt sund ekonomi under innevarande år med en kassabehållning vid årets 

slut på €28 694. Den bygger på ett i stort sätt liknande program som för 2018 

men där intäkter från bingon saknas. 

Budgeten godkändes av mötet. 



 

 

 

 

 

 

 

Val av styrelse 

Följande personer valdes enligt valberedningens förslag att ingå i styrelsen 

2018; 

Ordförande: Bo Ulván ( kvarstår 1 år ) 

Sekreterare: Britt Karlsson 

Vice ordförande:Sune Carlsson 

Web- och medlemsansvarig: Peter Norström 

Kassör: Kalle Lindström 

För Petancasektionen: Göran Karlsson 

För Golfsektionen: Sune Carlsson 

För Aktivitetssektionen:Leif Nilsson 

För Minigolf-Dartsektionen: Mona Lisa Lindström 

Suppleanter: 

För Petancasektionen: Alf Gröndahl 

För Golfsektionen: Gunnar Bergström 

För Aktivitetssektionen: Evert Karlsson 

För Minigolf-dartsektionen: Kjell B. Johansson 

Revisorer: 

Stig Thorstensson 

Birgitta Myrén 

Valberedningen: 

Sammankallande: Ulf Thörnblad 

                              Benneth Helin 

                              Louise Melander 

 

Vad gäller övriga funktionärer i sektionerna, se den totala förteckningen på 

hemsidan. 

Inga motioner hade inkommit. 

Innan mötets avslutande tackades alla funktionärer som avgår för deras insatser 

för klubben. 

Därefter avslutades årsmötet varefter mötesdeltagarna åt lunch på restaurangen 

Laurel´s i Quesada centrum. 

 

All dokumentation från mötet kommer att finnas på hemsidan inom några 

dagar. 

Nästa månadsbrev får ni efter styrelsemötet den 7 mars. 

Till dess – njut av den spanska våren och alla våra aktiviteter! 

 

Bosse 


