Verksamhetsberättelse för året 2017
Styrelse
Följande personer har ingått i styrelsen under året: Barbro Hellne ordförande, Bea Lundh vice
ordförande, Barbro Hall sekreterare, Ulf Malm kassör samt Monica Wahlström, Anita Wärnström,
Sören Niklasson, Kjell Rydberg och Henrik Wassén som suppleanter.
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden.
Föreningens representant i AHNs centralstyrelse har varit Barbro Hellne. Föreningens ombud vid
den centrala AHN-föreningens årsstämma har Claes Svenson varit.

Allmänt
År 2017 var föreningens sextonde år som självständig enhet.
Vi har under året haft tillgång till kommunägd lokal för våra föreläsningstillfällen och även för
spansk undervisning under hösten. 115 personer har under året betalat medlemsavgift. Föreningen
har också ett antal medlemmar som under 1990-talet betalat ”medlemskap på livstid”. Av dessa har
fyra stycken valt att betala årsavgiften 10 euro. Dessa medel har bokförts som gåvor till föreningen.
Under 2016 startades en face-book-grupp, AHN-Marbella. Den är filtigt använd och dess
användningsområde kommer att diskuteras under 2018.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Underskottet blev ca 100 Euro lägre än budgeterat tack vare ett ökat
antal medlemmar vilket i sig också lett till högre kostnader. I övrigt, se bilagd ekonomisk
redovisning. Styrelsen föreslår att årets underskott om 145,64 euro täcks av föreningens egna
kapital i enlighet med redovisad balansräkning.

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. Bokbytesträffarna har förlagts till måndagar på café Cripán, en aktivitet som
pågår större delen av året. Den introduktion till/undervisning i spanska språket som föreningen
erbjuder har varit mycket populär med många deltagare. 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 Medina
Sidonia respektive Antequera/El Torcal.
Boule har spelats tre dagar per vecka under säsong. Aktiviteten har fått en på-nytt-födelse genom
det intresse som nya medlemmar visat. Bridgespelet har fortsatt. Där erlägger varje deltagare en
avgift om en euro per gång för att täcka lokalkostnader.
I övrigt, se föreningens hemsida.
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