
 

 

MÅNADSBREV  

MARS 2022 

Bästa Club Sueco medlem! 

”Efter regn kommer solsken” – och tänk så fort ”man” glömmer! 

”Vi som är kvar i Spanien har under senaste veckan fått uppleva det ovanliga 

med dygnsvis molnig grå himmel, hårda vindar, ökensand och temperaturer runt 

15 grader dagtid”. 

Dessa rader skrev jag i månadsbrevet mars 2021! 

Jag hade helt förträngt detta och tänk – det blev ännu värre i år! 

 

Vi kan nu med stor glädje konstatera att Club Sueco levererar. 

 

Våra fasta aktiviteter Golf, Petanca och Minigolf/Dart har kunnat genomföras 

hela våren med många gånger rekord i deltagarantal. 

I dagarna genomförs i nämnda grenar ”Jubileumstävlingar” där vinnarna 

tilldelas pris på vår Jubileumsfest som äger rum den 7 april. 

 

Petancan har kryddats med uppskattade ”flaskspel” där speldagen avslutats med 

gemensam måltid. 

 

Årets bilorientering samlade ett 80 tal deltagare som trots regn fick upptäcka 

”pärlor” i Rojales vackra omgivningar. Färden avslutades med gemensam måltid 

och prisutdelningar till vinnande ekipage. 

 

Ett 20 tal medlemmar deltog vid vår senaste ”Musik Quizz” i Casa Contenta – 

ett trevligt inslag en söndagskväll med vilda gissningar, god dryck, 

prisutdelningar och allsång under ledning av vårt egna husband 

”Lyckobringarna”. 

 

Som extra aktiviteter utanför klubbens arrangemang har också genomförts och 

planeras för framtida damluncher. En alltid lika uppskattad aktivitet. 

 

Årsmöte och bokslut för åren 2020 och 2021 genomfördes den 10 mars. 

48 medlemmar deltog.  



 

Under Hans Jungefeldts ordförandeskap beslutade mötet att: 

 

¤ Godkänna föredragna verksamhetsberättelserna för år 2020 och 2021. 

¤ Godkänna föredragna bokslut åren 2020 och 2021. 

¤ Enligt rekommendation från revisor Bennett Helin bevilja styrelsen ansvars- 

   frihet för åren 2020 och 2021. 

¤ Oförändrad medlemsavgift, 20€ / person skall gälla även 2023. 

¤ Godkänna föredragna budget för år 2022. 

¤ Med acklamation godkänna av styrelsen föreslagna nya stadgar. 

 

Alf Gröndahl (ordförande), Sune Carlsson (vice ordförande), Barbro Norström 

(kassör) och Peter Norström (webb/medlemsansvarig) kvarstår alla i styrelsen 

ytterligare ett år. 

Enligt valberedningen förslag valdes följande nya styrelse ledamöter på två år 

Marie Boström (sekreterare) och Steffi Siljegard (ordförande aktivitets-

sektionen).  

Mikael Rheindorf och Sonja Englert-Bogaert valdes på två år som klubbens 

revisorer. 

 

Ordföranden kommande år för Club Suecos sektioner är: 

¤ Aktivitetssektionen – Steffi Siljegard. 

¤ Golfsektionen: Sune Carlsson. 

¤ Petancasektionen: Gert Hovold. 

¤ Minigolf/Dart sektionen: Stefan Randow. 

 

Oj vad tiden går fort även när det regnar! 

Känns ändå skönt att i egenskap av ordförande få lägga redovisade år bakom sig. 

Att åter leva här och nu, att se fram mot morgondagen och allt den har att 

erbjuda. Närmast tänker jag då på den så efterlängtade jubileumsfesten som äger 

rum den 7 april på Hotel La Laguna. 

Festgeneralerna har lovat ”årets brakskiva” om vilken du kan läsa på klubbens 

hemsida (www.clubsueco.com) så nu gäller att damma av kostymen, putsa 

skorna och möta en kväll fylld av förväntan, festglädje och härliga Club Sueco 

medlemmar! 

 

Må väl och ta hand om varandra! 

 

Alf 

 

 

 

http://www.clubsueco.com/

