
 

 
 

 

MÅNADSBREV 
Februari 2020 

 

Hej, 

Detta blir mitt sista månadsbrev till er då jag nu lämnar över 

stafettpinnen till vår nya ordförande, Alf Gröndahl, som valdes på 

årsmötet i torsdags. 

Ett mycket väl genomtänkt och bra val! 

 

På årsmötet närvarade 53 röstberättigade medlemmar som trakterades 

med Cava innan mötet började. 

Till ordförande för mötet valdes Anders Sjölund som svingade 

klubban med bravur. Till sekreterare valdes Britt Karlsson. 

Under punkten Årsberättelse informerades mötet om styrelsens 

sammansättning under det gångna året samt att det hållits 7 ordinarie 

möten. 

Man informerades vidare om att klubben just nu har 400 medlemmar, 

varav 30 tillkommit under 2020. 

Ekonomin har varit och är god. 

Inga arvoden har betalats till styrelse eller övriga funktionärer. 

Bokslutet 2019 och budget för år 2020 presenterades av kassören 

Kalle Lindström. Kassabehållningen vid årets slut var € 33079.-, 

vilket är en ökning mot föregående år. Kassören poängterade dock att 

den stundande 30-årsfesten kommer att kosta en del pengar, vilket 

man har reserverat för i tidigare bokslut. 

Budgeten är baserad på en oförändrad verksamhetsnivå och ger ett 

resultat i nivå med föregående år. Samtliga sektioner har budgeterat 

ett +/- 0 resultat. 

Årsredovisningen och budgeten godkändes av mötet. 

Medlemsavgifterna beslutades bli oförändrade samt beslutades att ta 

bort inträdesavgiften för nya medlemmar på € 5.-. 

 

 



 

Val av styrelse 

 Följande personer kommer, enligt mötets beslut att ingå i styrelsen: 

Ordförande: Alf Gröndahl (nyval 2 år) 

Sekreterare: Britt Karlsson 

Vice Ordförande: Sune Carlsson 

Web/medlemsansvarig: Peter Norström  

Kassör: Barbro Norström (nyval 1 år) 

För Petancasektionen: Göran Karlsson 

  ”   Golfsektionen: Sune Carlsson 

  ”   Minigolf/dartsektionen: Anne Hjelle (nyval 2 år) 

  ”   Aktivitetssektionen: Leif Nilsson 

Suppleanter 

För Petancasektionen: Bo Hjalmarsson 

  ”   Golfsektionen: Gunnar Bergström 

  ”   Aktivitetsektionen: Evert Karlsson 

  ”   Minigolf/dartsektionen: Kjell B. Johansson 

Revisorer: 

Bennett Helin, sammankallande 

Birgitta Myrén 

Valberedningen: 

Bo Ulván, sammankallande 

Boel Wallin 

Ulf Thörnblad 

Vad gäller övriga funktionärer, se hemsidan. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

Innan mötet avslutades tackade ordföranden alla avgående 

funktionärer som fick en varm applåd av de närvarande. 

Därefter åt ett 50-tal personer lunch på The Club på Marquesa. 

Alla dokument från mötet kommer att finnas på vår hemsida om några 

dagar. 

Med detta har jag knutit ihop säcken till mitt 5-åriga ordförandeskap. 

Ett varmt tack till alla fantastiska personer jag fått samarbeta 

med i styrelsen och i sektionerna, samt till alla medlemmar som 

bidrar till den fina gemenskap som är kännetecknande för Club 

Sueco. 

 

Kramar  Bosse 


