
 
 

MÅNADSBREV 

 

Mars 2020 

 

Hej! 

 

Jag har som målsättning att fortsätta med min företrädares 

traditionella månadsbrev! 

 

Till att börja med får ”man” väl tacka för förtroendet att i egenskap av 

ordförande få företräda denna för oss alla så betydelsefulla och viktiga 

förening vars målsättning kan sammanfattas med ”trivsel för oss alla” 

under vår vistelse i Spanien! 

Att efterträda Bo Ulván är som Ni förstår inget avundsvärt uppdrag!  

Men tack vare allt det goda arbete han och föregående styrelser 

presterat så känns ändå uppdraget ”genomförbart”!  

 

Efter genomförande av ”konstituerande styrelsemöte” har vi den 3 

mars hållit nya styrelsens första ”ordinarie styrelsemöte”. 

 

Vi kan redan nu glädja oss åt 37 nya medlemmar 2020 och under 2019 

har ungefär lika många medlemmar av olika skäl lämnat klubben.  

Därmed uppgår medlemsantalet fortsatt till 400 medlemmar. 

 

Som framgick vid årsmötet har vi en ”god ekonomi” och i dagarna 

sker slutgiltigt överlämnande av ”ekonomifunktionen” till vår nya 

kassör Barbro Norström. 

 

Aktivitetssektionen arbetar vidare och planerar för tipspromenad och 

femkamp. Inbjudningar till dessa kommer när det är dags och 

naturligtvis hoppas vi på ett stort deltagande i dessa så populära 

arrangemang. 

Vidare ”spånas” i möjlig ”endagsresa” med buss men om detta 

återkommer sektionen. 



Planering av vårt 30-års jubileum (9/4) är i slutfas och Ni som anmält 

Er till festen ombeds i dagarna att inkomma med val av mat för 

kvällen. 

 

Petancasektionen med sina 101 medlemmar kör som vanligt ”träning” 

tisdagar och fredagar och vid dessa deltar ca 40 medlemmar. 

 

Äventyrsgolfen på ”Greenland” den 29 februari lockade 35 deltagare. 

 

Golfsektionens medlemsantal uppgår till ca 80 personer. Antalet är 

något lägre än tidigare men detta innebär ett lättare ”hanterbart” antal 

vid de olika arrangemangen. Närmast planeras för KM och en 

”Jubileumstävling”. 

 

Avslutningsvis vill jag betona vikten av Din medverkan i Club Suecos 

aktiviteter. Vi behöver ofta ”flera händer” inför planering och 

genomförande av våra arrangemang! 

Självklart är det också viktigt att få Ditt deltagande i de olika 

arrangemangen. Det är ju på det viset vi bäst får bekräftelse på att det 

vi gör är det Ni förväntar Er! 

 

Önskar Er alla en fortsatt fin vår! 

 

Kram 

 

Alf 

 

 

 

 

 

 

 


