Verksamhetsberättelse för året 2016
Styrelse
Följande personer har ingått i styrelsen under året: Inger Weijdling ordförande, Monica Wahlström
vice ordförande, Barbro Hall sekreterare, Ulf Malm kassör samt Barbro Hellne, Anita Wärnström,
Sören Niklasson, Kjell Rydberg och Bea Lundh som suppleanter.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden.
Föreningens representant i AHNs centralstyrelse har varit Inger Weijdling. Föreningens ombud vid
den centrala AHN-föreningens årsstämma har Claes Svenson varit.

Allmänt
År 2016 var föreningens femtonde år som självständig enhet.
Utbyte med AHN-föreningen i Nueva Andalucia fortsätter.
Vi har under året haft tillgång till kommunägd lokal för våra föreläsningstillfällen.
107 personer har under året betalat medlemsavgift. Föreningen har också ett antal medlemmar som
under 1990-talet betalat ”medlemskap på livstid”. Av dessa har sex stycken valt att betala
årsavgiften 10 euro. Dessa medel har bokförts som gåvor till föreningen.
Under året har en face-book-grupp, AHN-Marbella, startats upp. Dess användningsområde kommer
att preciseras under 2017.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Se vidare bilagd ekonomisk redovisning.
Styrelsen föreslår att årets vinst 277,03 euro balanseras i ny räkning.

Aktiviteter
Information om föreningens aktuella aktiviteter har funnits tillgängliga på vår hemsida samt genom
mail-utskick och personlig distribution (veckobrev) direkt till medlemmarna.
Fem så kallade trivselkvällar har arrangerats på Hotel San Cristóbal samt en våravslutnings- och en
höstupptaktsträff. Uppslutningen har varit god. Lotterierna och arbete som läggs ner i samband med
träffarna bidrar i hög grad till den goda ekonomin. Vi tackar de medlemmar som ger detta extra stöd
till föreningens verksamhet. Bokbytesträffarna har förlagts till måndagar på café Cripán, en aktivitet
som pågår större delen av året. Under säsong hålls ”föreläsningar” på tisdagar i lokaler i Museo
Cortijo Miraflores. Fredagskvällarnas gemensamma restaurangbesök har förlagts till olika
restaurangen från vecka till vecka.
Två mycket uppskattade endagars subventionerade bussutflykter har genomförts, till Ubrique
respektive Barbate.
Boule har spelats tre dagar per vecka under säsong. Bridgespelet har fortsatt och lockar allt flera
medlemmar. Varje deltagare har erlagt en avgift om en euro per gång för att täcka lokalkostnader.
I övrigt, se föreningens hemsida.
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