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Årsmötet våren 2021 kunde inte genomföras pga pågående coronapandemi. 

Alla styrelsemedlemmar kvarstår till årsmötet 2022. Ekonomi och bokslut för 

2020 redovisas på årsmöte 2021 

Två ordinarie styrelsemöten har hållits under hösten 2021. Medlemmarna har 

hållits informerade om coronapandemin i Spanien och styrelsens arbete via 

informationsbrev och ett månadsbrev efter varje styrelsemöte. 



Vid årets slut hade klubben 430 medlemmar vilket är något högre antal jämfört 

med samma tid förra året. 

De verksamheter som kunnat genomföras har drivits enligt stadgarna och inom 

budgeterade ramar där enheterna självständigt svarat för sina aktiviteter.  

Ekonomin har, trots coronapandemin, varit god. Årsavgifterna har året 2021 

har bara bestått i avgifterna från nya medlemmar, 28 st, eftersom det hösten 

2020, på extra årsmöte, beslutades att 2021 skulle vara avgiftsfritt. 

Inga arvoden har utgått till klubbens styrelse eller funktionärer. 

 

Några av de beslut som fattats under året: 

På det konstituerande mötet informerades de nytillträdda om styrelsens 

uppgift, ansvar och arbetssätt. 

Beslutades att vid första mötet efter årsmötet deltar såväl ordinarie ledamöter 

som suppleanter. Ord. ledamot bestämmer sedan när suppleant ska delta och 

ansvarar för att suppleanten fortlöpande hålls uppdaterad i olika frågor. 

Attestordningen för Club Sueco lades fast enligt följande: 

Klubbens firma kan tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordförande och 

kassör var för sig. 

Beslut om utlägg och inköp över € 100 Euro för huvudverksamheten. 

Ordföranden bereder beslutsunderlag baserat på erhållna offerter (skriftliga 

eller muntliga). Beslut fattas av styrelsen, vilket dokumenteras i protokoll så att 

erhållna fakturor lätt kan härledas till beslutet. Ordföranden attesterar utlägg 

understigande € 100. 

Beslut om utlägg och inköp i sektionerna. 

Inköp eller utlägg inom budgeterade ramar understigande € 100 ska verifieras 

med kvitto eller utlägg/reseräkning och lämnas till sektionens kassör för attest 

för vidarebefordran till klubbens kassör. 

Inköp eller utlägg överstigande € 100 skall föreläggas sektionsstyrelsen för 

beslut. 

Inköp eller utlägg utanför budgeterade ramar skall beredas av sektionen och 

föreläggas huvudstyrelsen för beslut. 



Webbsidan 

Webbsidan har under året vidareutvecklats och fungerar bra liksom 

kommunikationen med våra medlemmar. 

Genomförda program under året: 

• Bilorientering, inställt pga corona 

• Temakväll, inställt pga corona 

• Tipspromenad med grillfest, inställt pga corona 

• Femkamp, inställt pga corona 

• Höstfest med kyckling, oktober 2021 

• Paellafest, november 2021 

• Klubbmästerskap i Golf, Petanca och Minigolf, inställt pga corona 

Återkommande aktiviteter: 

• Petanca                     Tisdagar och fredagar 

• Minigolf                    Lördagar 

• Golf                            Onsdagar 

• Dart                            Torsdagar 

• Bridge 

• Biblioteket: Har varit öppet på Kulturhuset i Quesada´s öppettider men 

har varit obemannat. Dock hålls biblioteket uppdaterat av klubbens 

bibliotekarie. 

  Övriga program: 

En damlunch har genomförts i november 2021. 

 

            Rojales den 23 februari 2022 

Alf Gröndahl                       Sune Carlsson                       Britt Karlsson 

           Barbro Norström               Göran Karlsson                     Anne Hjelle 

           Peter Norström                  Leif Nilsson 


