
 
 

 

MÅNADSBREV 

April / maj 2019 

 

Hej igen, 

 

Efter den mest regnrika påsken i mannaminne packar vi nu 

ihop och avslutar höst-/vårsäsongen i klubben. 

Säsongen kan summeras som framgångsrik då vi haft många 

deltagare i våra aktiviteter och vi sett att utträdda medlemmar 

ersatts med nya.  

Detta innebär att medlemsantalet ligger på samma nivå som 

vid årsskiftet. 

Ekonomin är sund med tillgångar i nivå med de som redovi-

sades på årsmötet, trots subventionerade aktiviteter och 

avsaknad av bingons bidrag. 

 

På säsongens sista styrelsemöte den 25 april deltog även 

valberedningen för att stämma av sitt arbete med styrelsen. 

 

Rapporter 

 

Kassören rapporterade att klubbens tillgångar åter är i nivå 

med de som redovisades på årsmötet, vilket är bra med tanke 

på en del subventionerade aktiviteter under våren och 

avsaknad av bidrag från bingon. 

Förklaringen ligger i ett ökat medlemsantal och ökande 

försäljning av lotter på våra tillställningar. 

 

 

  



Web-/medlemsansvarig rapporterade att vi nu är 427 

medlemmar, vilket kan jämföras med 426 vid årsmötet.             

Detta efter att 30 medlemmar som inte betalat årsavgiften har 

avförts.  

Således har vi fått minst 30 nya medlemmar under perioden 

januari – april, vilket är glädjande. 

Jag tror tillströmningen beror på gott ambassadörskap från 

alla ni som är aktiva i klubben och talar väl om vår 

verksamhet. 

Den nye webmastern, Peter Norström, rapporterade vidare att 

han nu har kontroll på websidan och har assistans från vår 

förre webmaster, Kjell-Erik Rasmussen.  

 

Aktivitetssektionen rapporterade att man nu med framgång 

genomfört vårens aktiviteter och har kunnat notera ett ökat 

antal deltagare på dessa och kan även uppvisa ett väsentligt 

bättre ekonomiskt utfall än budgeterat. 

Man har nu fastlagt höstens aktiviteter som kommer att 

presenteras på vår hemsida. 

Dessvärre går det inte att genomföra den planerade bussresan i 

höst då det var omöjligt att hitta lämpliga hotell för så många. 

I stället planerar man en långresa till Sevilla i mars kommande 

år, 2020. 

 

Petancasektionen rapporterade att man arrangerar vårens 

sista tävling den 26 april. En herr-/ damdubbel. Därefter får 

medlemmarna spela på egen hand på våra banor tills höstsä-

songen börjar igen. 

 

Minigolf-/dartsektionen har avslutat lördagstävlingarna men 

den medlem som vill spela på banorna kan referera till 

medlemskapet i klubben och spela för samma pris som 



tidigare. Man har under våren konstaterat ett växande intresse 

vilket man hoppas fortsätter i höst. 

 

Golfsektionen meddelade att även deras tävlingssäsong är 

avslutad, vilket innebär att man inte längre kan anmäla sig via 

nätet. 

Den 15 maj inleds sommargolfen som hanteras av 

P.O.Ericsson. 

 

Inför sommaruppehållet kontrollerade vi att, i huvudsak, alla 

kontanter är insatta på vårt bankkonto för att eliminera risken 

för stöld vid ev. inbrott, eller stöld av bankkort e.d. Vi 

konstaterade att detta var gjort varefter mötet avslutades. 

 

Å styrelsens vägnar vill jag tacka alla medlemmar för ert 

engagemang och trevlig samvaro på våra tillställningar och 

tillönska en riktigt   SKÖN SOMMAR! 

 

Bosse 


