
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för åren 2020-2021 
 
Styrelse 
Följande personer har ingått i styrelsen under åren: Barbro Hellne ordförande, Bea Lundh 

sekreterare, Eva Gevius kassör och Henrik Wassén samt Evy Lärka, Kjell Rydberg, Eva Ekwall och 

Staffan Ekwall som suppleanter. Då verksamheten stannade av i mars 2020 och återupptogs hösten 

2021 har de val av ledamöter som skedde på årsmötet 2020 förlängts ett år tidsmässigt. 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. 

Föreningens representant i AHNs centralstyrelse har varit Barbro Hellne med Bea Lundh som 

suppleant. 

 

Allmänt 
År 2020-2021 var föreningens nittonde år som självständig enhet.  

Året har varit präglat av den pågående pandemin. Styrelsen beslöt att medlemsavgiften för 2020-

2021 tillsammans skulle vara 10€. Totalt har 94 medlemmar betalt avgift för de två åren. Elva nya 

medlemmar registrerades under 2020 och åtta under 2021. Säsongsavslutningen 2020 blev resan till 

SayaLonga och upptakten i verksamheten 2021 skedde först den 23 oktober med en medlemsträff i 

paret Weijdlings trädgård. Verksamheten har under rådande omständigheter i huvudsak varit 

förlagd utomhus. Stor energi har under året lagts på att få teckningsrätten på föreningen bankkonto 

uppdaterad. 

Vidare har utrymme för föreningens tillhörigheter hyrts. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. Men kostnaderna i samband med ny design av hemsidan, 

uppdateringen av teckningsrätten av bankkontot (översättning till spanska av flera dokument), 

förrådshyra samt resor av administrativ karaktär kombinerat med en mycket svag intäktssida ger ett 

tungt årsresultat, se resultat- och balansräkning.  

 

Aktiviteter 
Information om föreningens aktuella aktiviteter har funnits tillgängliga på vår hemsida.  

Två uppskattade endagars subventionerade bussresor har genomförts. Förutom ovan nämnda 

vårresa 2020 har vi besökt RioFrio och fiskodlingen under hösten 2021. 

Boule har spelats under större delen av pandemin. De tidigare veckovisa besöken på någon 

restaurang har ersatts av besök varannan vecka + grillning i bouleparken varannan vecka. 

En annan positiv händelse var paella-lunchen i bouleparken i slutet av november 2021. 

Naturpromenaderna har blivit ett mycket populärt inslag i föreningens aktiviteter. Vidare har 

spanskundervisning, boksamtal, bridge- och plumpspel genomförts när pandemireglerna och 

närvaro medgett detta. 

 

 

Marbella i februari 2022 

 

 

 

Barbro Hellne                    Bea Lundh             Eva Gevius Henrik Wassén  


