
 

 

 

Verksamhetsberättelse för AHN året 2019 
 
 
Styrelse 
Följande personer har ingått i styrelsen under året: Barbro Hellne ordförande, Bea Lundh sekreterare, Ulf 
Malm kassör, Henrik Wassén som ledamot samt Monica Wahlström, Kjell Rydberg, Evy Lärka och Eva Ekwall 
som suppleanter. E.E  fr.o.m. 19/3 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden  
Föreningens representant i AHNs centralstyrelse har varit Barbro Hellne och Bea Lundh.  
Claes Svenson har varit föreningens representant i AHN:s Förbundsstämma.  
 
 
Allmänt 
År 2019 var föreningens artonde år som självständig enhet.  
Vi har under hösten fått tillgång till lokal i Kongresshallen för våra verksamheter.  
107 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. 
 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. Årets resultat visar ett underskott om 131,37. Detta är ca 100 Euro bättre än 

den budget som årsmötet 2019 tillstyrkte. Främsta orsaken till detta är de administrativa kostnaderna varit 

låga och att de olika aktiviteter föreningen stöttar varit mindre kostnadskrävande. I övrigt, se bilagd 

resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets underskott regleras i föreningens tillgångar. 

 
 
Aktiviteter 
Information om föreningens aktuella aktiviteter finns tillgängliga på vår hemsida i form av veckobrev.  
Två trivselkvällar har arrangerats på Hotel San Cristóbal och två i vår lokal i Kongresshallen som vi lånar av 
Marbella kommun, samt en våravslutnings- och en höstupptaktsträff i fam. Weijdlings trädgård. 
Bokbytesträffarna har under våren förlagts på måndagar på café Hestía, och under hösten fikade vi i lokalen 
där våra böcker kan förvaras permanent.  
Undervisning i spanska språket som föreningen erbjuder har varit mycket populär med många deltagare.  
Under säsong har ”föreläsningar” varit på tisdagar i lokaler i Museo Cortijo Miraflores.  
Vandringar har kommit in i föreningens verksamhet igen och minst 7 st. har genomförts med många 
deltagare. 
Fredagskvällarnas gemensamma restaurangbesök har förlagts till olika restauranger från vecka till vecka.  
Två mycket uppskattade endagars subventionerade bussutflykter har genomförts; en till El Ejido och 
tomatodlingar bl.a. och en till Estepa och deras chokladfabrik Estepeña. 
Boule har spelats två dagar i veckan under säsong. Bridgespelet på onsdagar är välbesökt och i höstas lades 
verksamheten över till måndagar och då till vår lokal och herrarna har spelat plump på torsdagar.  
I övrigt, se föreningens hemsida. 
 
 
Marbella i februari 2020 
 
 
 
 
Barbro Hellne                      Bea Lundh              Ulf Malm     Henrik Wassén 


