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Hej igen! 

Det är tätt mellan given. I torsdags hade vi det första, ordinarie mötet 

efter årsmötet med den nya styrelsen. 

Det känns som valberedningen gjort ett gediget arbete och att vi åter 

har en bra styrelse med samsyn i de flesta frågor. 

Annonser på hemsidan diskuterades. Styrelsen är en person kort i 

jämförelse med tidigare varför vi ännu inte löst frågan om vem som 

ska ha ansvaret för att sälja annonser på vår hemsida. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara någon i styrelsen så skulle du som läser detta vara 

intresserad så kontakta gärna undertecknad. 

 

Web-medlemsansvarig, Peter Norström, rapporterade att vi f.n. är 

409 betalande medlemmar. 28 har ännu inte betalat årsavgiften. 

Styrelsen beslutade att dessa får tiden till den 31 mars att betala.    

Därefter avförs dom som inte betalat från medlemsregistret. 

Det fördes en diskussion om vilken typ av information som ska gå in 

på hemsidan respektive på Facebook. 

Vi kom fram till att generellt sett är information på Facebook 

”färskvara”, såsom tävlingsresultat m.m , medan den på hemsidan är 

mer långsiktig och ger en bild av bredden på vårt utbud med text och 

bilder från t.ex. kycklingfesten, bilorienteringen m.m. 

En mer ingående diskussion ska hållas nästa möte då informationen 

till våra medlemmar är väldigt viktig. 

Kassören, Kalle Lindström, rapporterade att det hittills i år inte hänt 

så mycket. Kassabehållningen är i stort i nivå med den vid årsskiftet 

om man beaktar att vi förskottsbetalat några månader hyra för lokalen. 

Aktivitetssektionen, Leif Nilsson, berättade att man närmast 

arrangerar en temakväll med Svenska Kyrkan på Costa Blanca torsdag 

den 14 mars kl 18.00 i Kulturhuset. 

Den 21 mars arrangeras en Texas Barbaque i Romerian och den        

11 april femkamp, också den i Romerian. 



Han rapporterade att bilorienteringen lämnat ett ekonomiskt överskott 

tack vare generösa lottköp. 

Petancasektionen, Alf Gröndahl, rapporterade att man har 117 

medlemmar i sektionen varav 26 hittills inte betalat årsavgiften. 

Han berättade vidare att man anmält 4 lag till Seriespelet i Costa 

Blanca med start den 15 mars och spelas 3 omgångar vardera på våren 

och hösten. 

Minigolf-dartsektionen, Mona-Lisa Lindström, berättade att man 

redan har bra tryck i verksamheten med mellan 30 och 40 deltagare 

varje lördag. Senaste lördag besökte man äventyrsgolfen på Greenland 

i Quesada och kunde räkna in 45 deltagare. 

Darten spelas varannan torsdag kväll på Fish & Chips i Quesada med 

ett stadigt deltagarantal. 

Golfsektionen, Sune Carlsson, informerade att man bildat en ny 

styrelse i Golfsektionen som består av; 

        Ordförande:         Sune Carlsson 

        Kassör:                 Gunnar Bergström 

        Sekreterare/fb:      Bengt Nordin 

        Tävlingsansvarig: Frank Rylme 

Man har god anslutning till tävlingarna, senaste onsdagen över 100 

deltagare. 

Nya aktiviteter. 

Vi får i styrelsen propåer om nya aktiviteter från klubbens 

medlemmar. Styrelsen diskuterade hur dessa propåer ska hanteras. 

Vi kom fram till att, då nuvarande funktionärer har fullt upp med 

befintliga aktiviteter, måste varje ny aktivitet ha en dedikerad ”eldsjäl” 

som är villig att starta upp och driva aktiviteten. 

När man sedan kan påvisa att det finns ett bredare intresse för 

respektive aktivitet kan styrelsen besluta ta upp den som en fast 

aktivitet i klubben. 

 

Innan jag avslutar vill jag åter påminna om temakvällen med Svenska 

Kyrkan CB på torsdag den 14 mars kl 18.00 i Kulturhuset. 

 

Ha en fortsatt fin vår! 

 

Bosse 


