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ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA

 
Styrelsen för  ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA  kallar härmed medlemmarna till 
stadgeenligt årsmöte.
 
Tid: Måndagen den 26 februari 2018, klockan 18.00 (öppet från 17.00)
Plats: Hotel Perla Marina
Dagordning:
 
1. Mötets öppnande av styrelseordföranden
2. Fastställande av röstlängd med notering av eventuella fullmakter
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)
5. Fastställande om årsmötet är vederbörligen sammankallat
6. Fastställande av dagordning
7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
8. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut
9. Revisorernas rapport
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret
12. Fastställande av avgifter och arvoden avseende klubbens medlemmar och styrelse
13. Val av:

a.Ordförande 
b.Sekreterare
c. Kassör
d.Övriga styrelseledamöter
e. Två revisorer och två revisorssuppleanter
f. Ledamot i förbundsstyrelsen och suppleant 
g.Ombud till kommande förbundsstämma 
h.Valberedning

14. Förslag från styrelsen
15. Motioner från medlemmarna
16. Avslutning
 
Från och med den 19 februari kommer stadgeenligt material att finnas tillgängligt på AHN:s 
hemsida www.ahn-nerja.org. Motioner skall vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 15 
januari på gunnar@ahn-nerja.org
 
Hjärtligt välkomna till årsmötet!
 
Styrelsen 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017

 
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande:    Frank Andersson
Sekreterare:   Gunnar Bäckström
Kassör:    Jan Holm
Programansvarig: Gunhild Rydén
Medlemsansvarig: Elisabet Johansson
Ledamöter: Stefan Waller, Christer Bertling, Sofie Seborn och  Björn Wallin
 
Ledamot i förbundsstyrelsen: Frank Andersson med Stefan Waller som suppleant 
 
Det totala antalet betalande medlemmar under året uppgick till totalt 1 458 inkl. 6 st ständiga  medlemmar.
 
Ansvariga för speciella aktiviteter har varit:
Bibliotek: Barbro Thomsgård Joelson, Mimmi Hildebrand, Christina Hamacher, Gunnel 

Simonsson, Christian Sylwander, Ingrid Lindvall, Ulla Bernström och Gunnel 
Jeppsson.

Bridge:            Gunilla Johansson
Dans: Christer Bertling
Fester: Anette Flodin
Filmklubb: Ewa Johansson 
Fotboll: Lars Joelson
Golf: Gun Fredriksson, Ingrid Steen, Anders Otterberg, Håkan Sundling
Kultur och resor: Mari och Stefan Waller
Kyrka: Pernille Abrahamsson
Kören CanTaTon: Anna Nejdling Ekman
Padel-tennis Jörgen Flodin
Petanca: Bo Holmlund, Eilif Johannesen
Skidresor: Christer Bertling
Teatergrupp: Ulla Alfsdotter
Tennis: André Pikosz
Vandringar: Bo Viklund och Finn Tuft
Nya aktiviteter: Christer Bertling m fl
Web-master:     Ragnar Sandsten
Värdinnor/värdar: Carin Alinder och Tomas Lindqvist, Maria Astin-Nielsen och Ragnar Nielsen,   

Susanne och Per Bengtsson, Lena och Lasse Björklund, Gun Britt och Göran 
Eriksson, Björg och Harry Eide, Gun Fredriksson och Tommy Kihlberg, Else och 
Jan Rock Hansen, Margareta och Kjell Imeryd, Lilian och Kjell Kristiansen, Eva 
Ljung och Hasse Emilsson, Ulla och Keith Oresten, Birgitta och Anders Otterberg, 
Carina och Olle Rutgersson, Elisabeth och Lars Sjöberg, Ann och Håkan Sundling

Revisorer: Leif Hård och Hans Norén
Suppleanter: Åke Rietz och Gunnel Molin
Valberedning: Mimmi Hildebrand sammankallande, Ulla Oresten, Björg Bugge
Suppleant: Kjell Imeryd
 
Styrelsen har hållit tio protokollförda styrelsemöten avseende verksamhetsåret. Möte med deltagare av 
styrelsen och, aktivitetsansvariga hölls i mars och i oktober i samband med inledningen av höstsäsongen. 
 
Veckomöten. Under verksamhetsåret har 23 veckomöten genomförts, varav ett var årsmötet. Mötena har i 
genomsnitt haft 140 besökare. Programutbudet har bestått av såväl underhållning som föredrag. I samband 
med dessa möten har medlemmarna fått information och nyheter om väsentliga händelser samt uppdatering 
om föreningens aktiviteter.
 
Biblioteket har under 2017 fått nya lokaler. Byggnaden där biblioteket tidigare höll till ska rivas varför alla 
verksamheter anmodades att flytta ut ur lokalerna i april 2017. Under sommaren lagrades bibliotekets böcker 
och filmer hos Nerja Property Services. Nya lokaler anvisades under hösten till AHN av Nerja kommun, som 
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också ställde upp med flytthjälp. Biblioteket kunde återinvigas den 16 nov på den nya och mer centrala 
adressen C/Almirante Ferrandiz 12. Öppettiderna är ännu så länge två timmar per vecka. Bibliotekets 
verksamhet får mycket uppskattning av medlemmarna och alla uppskattar den nya lokalen som kommunen 
upplåter gratis till AHN.
 
Bridgen. Sektionen har under året 2017 bedrivit en aktiv verksamhet med totalt 116 betalande med-
lemmar.
Vi spelar varje onsdag under bridgesäsongen, ca 20 tillfällen per år och deltagarantalet kan variera 
mellan ca 24 upp till 48 personer.
Under våren spelade vi på hotell Parador och under hösten på Sevillianos, Huertos. Lokalfrågan har 
varit årets lilla orosmoment då det är svårt att hitta en alldeles idealisk lokal och Paradoren planerade 
en ombyggnad. Denna ombyggnad visade sig sedan inte bli av, åtminstone inte 2017.
Efter ordinarie bridgespel erbjöds en middagsmeny till mycket bra pris och som givit ett trevligt till-
fälle till umgänge.
Utöver ordinarie bridgeverksamhet har vi under våren genomfört en nybörjarkurs där  22 nya 
bridgeentusiaster deltog. 
Under hösten gjorde vi också en uppskattad bridgeresa med övernattning till Hacienda de Nevada 
med 24 deltagare.
 
Fester. Nya och gamla festkommitén har tillsammans arrangerat 3st jättelyckade Beach Partyn. Den senaste 
på Mauri där ca. 75 personer kom och Tomas Edström spelade och sjöng, och vi hade diverse lekar och lotteri. 
Sedan kom Höstfesten på Villa Flamenca  25 nov. Det var också en lyckad fest med god mat och bra orkester, 
Mantix från Sverige. Samarbetet med Villa Flamenca har varit jättebra. Ekonomin gick ihop och gratis 
presentkort till lotteriet gjorde sitt till. 
 
Öppna fester där AHN deltagit i arrangemang
 
Rockfesten för 4:e året på rad, samlades vi på Hotel Villa Flamenca till Maika Laveras and the Grajos orkester 
och 128 st rocksugna gäster och klädda i 60-tals dräkt på Alla Hjärtans dag. 
 
Skärtorsdagen för 3:e gången, firas på Burrianastranden tillsammans med  Picknickkorgen och 100-tals AHN-
are och ett antal PÅSKKÄRRINGAR. Ett trevligt inslag med spel, bad och annat påskskoj. Årligt 
återkommande.
 
Julafton firades på Burrianastranden tillsammans med  Picknickkorgen och 100-tals AHN-are och alla tomtar. 
Ett trevligt julinslag med juldopp, spel och annat skoj. Årligt återkommande.
 
Dans. En bra motionsform för oss alla och vilken glädje. Ett 50-tal ”buggade” sig igenom årets populära 
kurser. Fredagsdansen har fortsatt som vanligt och har utökats till ytterligare ett ställe så det blir plats för alla. 
Ställena är Potters och Hotel Nerja Club.

Linedance, nystartad verksamhet som nyss påbörjats med Mirre My som ledare. Två kurser har genomförts 
under våren.
 
Filmklubben har under året visat sex filmer. Vi har sett fransk/turkiskt, japanskt, iranskt, franskt och spanskt 
drama men avslutade säsongen med norskt feelgood. Vi har under året varit 89 medlemmar och haft 45 gäster. 
kvalitetsfilmer som oftast inte tillhör kategorin storsäljare.
  
Fotbollen har hittat en stabil nivå. Vi är 25-30  personer som deltar i aktiviteterna som under året 
mest bestått i att gå på vår favvo-sportbar, El Cangrejo, och se matcher i  Champions League och La 
Liga. Vi har dessutom sett Östersunds matcher. Svenska landslagets väg till VM såg vi på El Cam-
ino. På Cangrejo deltar numera  även barägaren och hans son i bettingen. Så man kan säga att 
fotbolls-intresset något bidragit till att förbättra kontakten med det spanska samhället. Idrott bidrar 
till integration. 
Det har inte blivit några resor in till La Rosaleda eftersom det varit för få anmälningar.Vi har fortsatt 
samarbetet med norska föreningen och Öjvind Ruch och Nina Lindbraten är representanter från den.
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Golfverksamheten. AHN golfen spelas varje fredag på Baviera GC. Endast 1 fredag under våren 2017 
ställdes golfen in på grund av regn. Höstens alla 9 tävlingar spelades. 
Fredagstävlingarna var välbesökta och uppskattade med mellan 50 - 60 spelare varje gång. 
Avslutningsfest hölls på restaurang Las Fuentes den 7 april 2017 med 33 deltagare.
Från och med hösten 2017 har vi istället för medlemskap i golfsektionen tagit ut en startavgift på
på 1 euro från varje spelare vid varje speltillfälle. 
Dessa pengar går till priser som delas ut efter dagens spel.
Golfsäsongens vinnare kommer att presenteras på en avslutningsfest.
 
Gymnastik. Vi startade i Jan 2017 på Perla marina måndagar 10.00-11.00 och 11.00-12.00 med Mixgympa 
fram till april. Sedan oktober till december samma tider. Det är en lätt gympa. Stretching, lite styrketräning, 
andning, balans och smidighet, tränar vi. Går igenom kroppen från huvud till tårna. Mixgympan har blivit 
mycket populär. Höst terminen har haft många deltagare. Gruppen 10.00-11.00 hade sammanlagt 161 
deltagare och gruppen 11.00-12.00 hade 69 deltagare på 9 måndagar. Enda krav för att delta i gympan  är att 
kunna komma ner och upp från golvet samt vara medlem i AHN.
 
Kyrkans aktiviteter, som arrangeras i samarbete med Svenska Kyrkan i utlandet (SKUT), har erbjudit 
medlemmarna 6 gudstjänster under vår- och höstsäsongen. Fr o m november är Maria Thorsson ansvarig för 
Nerja och Almunecar.

Padel- och Tennis. Padeltennisen har blivit succé med många deltagare och har pågått 3 ggr i veckan med för 
det mesta fyra bokade banor. Tennisen likaså har haft tillgång till två banor. Dessa verksamheter har pågått 
utan uppehåll under hela säsongen.

Petancan. Sektionen har under år 2017 haft årsmöte med avslutning av 2016 därefter fyra st. protokollförda   
styrelsemöten.Vi har haft två möten under hösten med tre veckors mellanrum för att ändra i stadgarna när vi 
ska hålla årsmöte. Vid båda dessa möten blev det enhälligt beslutat att årsmötet ska hålls inom januari månad. 
Förutom de löpande aktiviteterna så arrangeras följande tävlingar damsingel, herrsingel och partävling. 
Under året har de tävlingsansvariga ordnat två informations och instruktionsdagar.
Tre övriga arrangemang, en st, korvgrillning med tillbehör, luciafirande med glögg och lussekatter, samt en 
specialtävling  Annandagspetanca.
Vi spelar måndag, onsdag och lördag med start kl.11:00, på lördagar har vi även europetanca som startat 
kl.10:00.
Under året har vi som mest haft över 90 st. deltagare på samma dag, vi är ca, 200 medlemmar i sektionen.

Resor och kultur. I januari gjorde vi besök på tre intressanta platser i Malaga. Flygmuseet för att se det första 
charterplanet en Convair Metropolitan som kom med turister från de nordiska länderna till Costa del Sol redan 
1959.
Bryggeriet San Miguel med rundvandring och avsmakning av deras olika ölsorter med tillhörande tapas.
Därefter till den gamla tobaksfabriken som numera är bil och modemuseum, samlingarna som innehåller
exklusiva bilar och modeplagg från 1900- talets början fram till mitten av sextiotalet har samtliga unik 
proveniens.
 
14 oktober åkte vi till Mijas och fick en helafton med Robert Wells band och kören the Vocalettes. Som van-
ligt var det fullt ös från första stund med många låtar från Rhapsody In Rock- turnéerna och den nyinspelade 
skivan Sun Studio Sessions.
 
Barcelona 17 - 19 oktober bjöd på såväl andlig som lekamlig spis. Lite extra krydda fick vi  eftersom utropan-
det av Kataloniens självständighet skulle ske under dessa dagar. Efter den korta flygresan och incheckning på 
hotell fick vi en eftermiddag på Fundacio’Joan Miro’ och gourmetkrog på kvällen. Hela nästa dag ägnades åt 
Salvador Dali med besök i Girona, Figueres med Dali’ museet och Pubol med slottet som han införskaffade 
till hustrun Gala. Gourmetkrog på kvällen. Sista dagen gick i Antoni Gaudis anda (tyvärr i ösregn) med besök 
i Sagrada Familia, Park Guell och Casa Battlo’.
 
21 november endagstur som började i byn Casares ca 8 mil väster om Malaga där vi besökte konst-keramikern 
Agneta Larsen i hennes ateljé och bostad samt tittade på hennes nya konstverk. Därefter gick resan norrut upp 
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i bergen till Gaucin och Bodega Cezar, där Rickard Enqvist visade oss runt på gården och bjöd på vinprovning 
och gourmettapas. När vi mådde som bäst kom författarinnan Birgitta Bergin boendes på kusten och berättade 
om sitt författarskap.

Skidresor. Fem skidresor har genomförts till allas trivsel med omkring 90 deltagare och resorna 
kommer även att fortsätta.

Sångkören CanTa Ton. Vi hade 11 körövningar på våren med drygt 30 deltagare. Vi övade mestadels vår-
sånger som uppfördes på den uppskattade konserten 27 mars då 25 stycken av körens medlemmar deltog. 
På hösten hade vi 8 körövningar med drygt 30 deltagare. Fokus låg på julsånger och 4 december hade vi en 
mycket uppskattad konsert med 25 medlemmar från kören.
Kören hade en varierad repertoar och fokus låg på att det ska vara kul att sjunga, fast vi förstås strävade efter 
att låta så bra som möjligt.

 
Vandringarna. Vandringarna, som arrangerades två gånger i veckan under säsongen tillsammans med Norska 
Föreningen i Nerja, har tilldragit sig ett ökat intresse (+500). Tre vandringsformer genomfördes varje vecka: 
lätta, medelsvåra och svåra. 1926 vandrare har vandrat 1813 mil respektive gått upp mot ”himlen” 621 000 m. 
Det innebär 900 varv av långa Karavanvägen respektive 400 bestigningar av El Cielo från havsnivån.
 
Teatergruppen. Den 28:e samt den 30 mars hade vi två föreställningar på Casa Cultural av årets revy ”Gott o 
Blandat”. Båda föreställningarna var mycket välbesökta. Cirka 600 sammantaget i publik på de båda 
föreställningarna.
I revyn deltog 11 skådespelare samt musiker, smink, kostym, ljud, ljus, dansare samt regissör. Sammantaget 
knappt 20 personer som varit aktiva på olika sätt. 
På själva föreställningarna deltog dessutom kören.
Under hösten har vi börjat att arbeta med vårens föreställning. Nu handlar det om teater. ”Mord på restaurang i 
Nerja” är den dramatiska rubriken. Allt handlar om en mordgåta som kommer att utspelas på Restaurang El 
Camino.
Under hösten är det 8 skådespelare samt smink, kostym, musik/ljud samt regissör. Repetitioner sker två 
gånger i veckan. När premiären närmar sig så repeteras det betydligt mer. 
Från o med hösten har vi också en produktionsgrupp som består av 6 personer.
 
HLR-kurser. Två repititionskurser, plus genomgång av hjärtstartaren för Petancagruppen.
 
AHN Nerjas hemsida www.ahn-nerja.org är tillsammans med veckomötena, den primära informations-källan 
från styrelse och aktivitetsledare ut till medlemmarna. Hemsidan har uppdaterats mer än en gång per vecka 
under AHN Nerjas aktiva säsong och därefter vid behov.
 
Nytt medlemsystem togs i bruk från och med verksamhetsåret 2016, och har därefter utvecklats avseende 
tekniskt underhåll och medlemsadministration. Inför 2017 startades fas 2 av denna rutin som betyder att 
medlemmarna nu även kan betala sin medlemsavgift via hemsidan med hjälp av sina bankkort. Förutom att 
det förenklar betalningen för många innebär det dessutom stora administrativa besparingar och kvalitativa 
förbättringar av medlemsadministrationen.
 
Ekonomi. Under året har vi köpt in eget Visma bokföringssystem. Bokföringen har fungerat bra under årets 
gång. Många medlemmar har, till vår glädje, betalt in sina avgifter via hemsidan (tpv) och detta underlättar 
bokföringen mycket. Detta har också bidragit till att vi upphört med att använda Boka Nerja när det gäller 
medlemsinbetalningar. Vi har som tidigare mottagit medlemsavgifter i samband med måndagsmötena. Denna 
service har utökats såtillvida att man kan förbeställa via mail och hemsidan och avhämta medlemskort samt 
betala på måndagarna med kort eller kontant. Vi har numera ett väl fungerande medlemsregister. Vi har under 
året donerat pengar till Taller de Amistad Euro 500 och JHovenes Tallentos Euro 400. Styrelsen har beslutat 
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Ascociaciòn Hispano – Nordica de Nerja 

G 92302595

Årsbokslut 1 Januari – 31 December  2017

Balansräkning

Tillgångar Skulder och Eget kapital

€ €

Kassa och bank Unicaja (UC) 25 699 Förskottsinbetalningar 4 820

Datainbetalningar Sabadell 5 939 Teatergruppen 5 104

Bankkonto Teatergrupen (UC) 5 104 Resor 562

Bank konto Resor (UC) 562 Övriga aktiviteter 1 175

Bankkonto övriga aktiviteter UC) 1 175 Fester 612

Bankkonto fester (UC) 612 Petancan gruppen 1 700

Kassa övriga aktiviteter 489 Övriga grupper 2 038

AHN terminal (UC) 1 155 Eget Kapital 12-31 23 125

Summa Tillgångar 40 735 Resultat 2017 1 599

Summa Skulder Eget kapital 40735

Resultaträkning

Intäkter Kostnader

€ €

Medlemsintäkter 22 385 Kostnader aktiviteter -5 349

Intäkter aktivitetet 32 096 Kostnader kultur/resor -30 831

Intäkter höstfesten 6 505 Kostnader höstfesten -6 133

Övriga Inkomster 1 425 Lokaler måndagsmöten -5 250

Summa Intäkter 62 411 Programkostnader -4 723

Övr hyror lager bibl -1 091

Resultat Medlemssystem -1 859

Intäkter 62411 Administration -2 945

Kostnader -60811 Datautrustning -319

Årets resultat 1599 Jovenes Talaentos -900

Taller de Amistad -500

Summa kostnader -59 900 

Ränteintäkter 4 

Bankavgifter -915 

Summa kostnader -60 811 

Årets resultat 1 599
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Ekonomiskt resultat AHN "koncern" 2017

Intäkter Kostnader Resultat "Medlemmar" 

€ € €

AHN´s huvudförening 62411 60811 1599 1458

Golf sektionen 0 200

Bridge sektionen 8314 7914 400 117

Petanca sektionen 1416 848 533 190

Teatergruppen 6755 4849 1906 12

Totalt för hela "koncernen" 78896 74422 4438

Utvecklingen av antalet betalande medlemmar i AHN

2014 1092
2015 1186
2016 1400
2017 1452 

Utöver detta finns det 6 ständiga medlemmar
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Konto Intäkter Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Kommentarer avser 2018 budget

3110 Medlemsavgifter 28 000 21 780 22 500 -720 €20 per person ca 1400 st

3120 Gäster entré 500 605 500 105 €5 per person ca 100 st

3404 Fester, beachpartyn 10 000 6 505 6 000 505 se kostnadskonto 4003

3996 Övriga intäkter hemsidan 1 600 1 425 1 800 -375 "pelaren" begränsad plats

3998 AHN resor o kultur 42 000 21 216 0 21 216 AHNs flerdagsresor se kto 4002

3999 Övriga intäkter resor, aktiviteter 8 000 10 880 0 10 880 AHNs lokala grupper, fester mm kto 4009 

Summa intäkter 90 100 62 411 30 800 31 611

Kostnader

4002 AHN resor o kultur -41 000 -30 831 0 -30 831 AHNs flerdagsresor se kto 3998

4003 Fester, beachpartyn -11 500 -6 133 -7 000 867 Intäktskonto se kto 3404

4004 Biblioteket -500 -617 -500 -117

4010 Sångkören -500 -343 0 -343

4011 Filmklubben -500 -849 0 -849

4012 Vandringar -500 -103 -200 97

4005 Julavslutning -1 500 -1 125 -1 000 -125 150 st à € 7,50

4006 Kick-off samt övr aktiviteter -3 000 -1 538 -2 500 962 Styrelse och funktionärer

4009 Övriga aktiviteter, skidresor mm -7 500 0 0 0 Skidresor, andra aktiviteter se kto 3999 

Måndagsmöte,  tapas & vin 0 -308 -500 192

5010 Måndagsmöten lokalhyra -6 000 -5 250 -6 000 750

5090 AHN  lokaler övrigt -1 000 -1 091 -1 250 159 För ev extra förhyrning t ex kulturhuset

5002 Programkostnader måndag -7 000 -4 741 -6 000 1 259

5402 Medlemssystem -1 000 -1 822 -1 500 -322

5491 Utrustning, data, konto    -1 000 -318 -1 250 932 Förbr.invent som håller mer än 1 år

5900 Hemsida -2 000 -37 -300 263 Ev nytt program till hemsidan

6070 Uppvaktningar -500 -188 -750 562

6110 Kontorsmaterial -1 000 -769 -1 000 231

6150 AHN broschyrer -500 0 -500 500

6410 Ersättning styr, funkt, tele, resor -2 500 -820 -820 0 Alla på ett konto. Se valberedn förslag

6411 Styrelse/funktionärs, resor mm 0 -1 285 -1 300 15

6450 Årsmöte -1 500 -258 -750 492

6570 Bankavgifter -1 000 -914 -600 -314 Flytt mellan Sabadell och Unicja kostar!

6801 Översättning -400 -70 -500 430

6990 Oförutsedda kostnader -1 000 0 -444 444

8310 Ränteintäkter 0 0 18 -18

8840 Jhovenes Talentos -500 -900 -400 -500 Finns varje år donation

8841 Taller de Amistad -500 -500 -500 0 Finns varje år donation

8910 Årets skatt 0 -1 -4 3 

Summa kostnader -93 900 -60 811 -35 550 -25 261

8999 Årets resultat+över/-underskott -3 800 1 599 -4 750 6 349 

Godkänd styrelsemöte 08-02-2018

BUDGET 2018



 
 
Inför årsmötet den 26 februari 2018
 
 
Valberedningen föreslår årsmötet följande i relation till dagordningens punkt 12
 
1. Medlemsavgiften för 2019 föreslås till € 20.
 
2. Ordinarie styrelsemedlemmar föreslås få en ersättning för telefonkostnader mm 

om € 75 utom programansvarig samt kassör som ersätts med € 150 var.
 
3. Webmaster föreslås få en ersättning för telefonkostnader mm om totalt € 300 och

avgående webmaster € 150.
 
4. Revisorer föreslås få en ersättning för telefonkostnader mm om € 50 var.
 
5. Valberedning föreslås få en ersättning för telefonkostnader mm om € 50 var.
 
 
 

 
AHN NERJA
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ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA

 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2018

 

Ordförande Frank Andersson, omval - 1 år

Sekreterare Gunnar Bäckström, sittande - 2019

Kassör Agneta Rusk, fyllnadsval - 1 år

Ledamöter Stefan Waller (vice ordf), sittande - 2019

" Chister Bertling, sittande - 2019

" Elisabet Johansson, omval - 2 år

" Björn Wallin, omval - 2 år

" Pernille Abrahamsson, nyval - 2 år

" Jan Holm, nyval - 2 år

Revisorer Marie-Louise Rosén, nyval - 2 år

" Leif Hård, fyllnadsval - 1 år

Revisorsuppl. Åke Rietz, sittande - 2019

" Gunnel Molin, sittande - 2019

Ledamot och suppleant till förbundsstyrelsen

Ordförande och vice ordförande

Ombud till kommande förbundsstämma

Ordförande

Valberedning Kjell Imeryd (sammankallande), sittande - 2019

Gerd Eva Steen, nyval - 2 år

Gunhild Rydén, nyval - 2 år
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Motion 1
 
Hej ,
Jag föreslår att medlemslistan läggs i en Excelfil.
Jag skulle ut o vandra den 24 oktober 2017 och klickade då på vandringskalendern för jag ville fråga 
vandringsledaren om jag kunde ansluta närmare bostaden.
Jag fick fram nedanstående information:
Turleder/e: Oddmund + Margareta
Jag gick in på medlemmar och där finns flera Margareta, jag tänkte då att hon är nog med bland 
funktionärer efter styrelsen. Den vanliga medlemslistan är väldigt tidsödande att söka i. En Excel fil 
skulle vara snabb att söka i.
 
Jag fann en värdinna Margareta men jag såg inte att det fanns en Otterberg med samma nummer.

 
 

I dag är det rätt telefonnummer som är inlagt.
Medlemmarna skulle själva lätt kunna gå in och kontrollera om rätt telefonnummer är inlagt på dem. 
 
Med vänlig hälsning
Wenche Starck Wistrand
+46 707 500 159
 
Styrelsens svar
 
Förslagets problematik skulle kunna lösas genom att ”telefonlistan” valbart, skulle kunna sorteras på 
förnamn alternativt efternamn som den är sorterad idag. Detta skulle ge en ny möjlighet att enklare 
finna sökta medlem. Ett alternativ till denna lösning skulle vara att bygga en sökfunktion på för eller 
efternamn, men denna lösning kan vi inte föreslå förrän tekniken analyserats och bedömts.
Vid information om aktiviteter bör aktivitetsledarnas namn åtföljas av tel.nr.
Styrelsen anser att: motionen är besvarad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta & Kjell Imeryd +46 707 605 147
Birgitta & Anders Otterberg +46 707 605 147
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Motion 2
 
Vi vill motionera om en nygammal idé, nämligen att AHN förhandlar med en av Nerjas många 
biluthyrare om att föreningens medlemmar erbjuds rabatt när de hyr bilar för längre eller kortare 
perioder.  Vi vet att frågan varit uppe åtminstone en gång tidigare men av någon, för oss okänd 
anledning, slöts aldrig något avtal med någon firma.
 
Den här typen av överenskommelser är ju inte något nytt för vår förening.  De golfspelande 
medlemmarna kan få rabatt vid utövandet av sin sport.  Ett av stadens gym erbjuder AHNare 
medlemskap till reducerat pris och AHN hyr flera kommunala sportanläggningar en eller flera timmar 
i veckan så att vi nordbor kan aktivera oss för en billig penning under vår vistelse här.
 
Att aktivera sig kan ju också innebära att upptäcka andra delar av  Spaniens fascinerande kultur och 
natur än Nerjas.  Har man ingen bil kan det vara svårt – det finns visserligen ett bra nät av allmänna 
kommunikationer, men inte till alla hörn.  Vi är nu så många att det borde vara intressant för någon 
biluthyrare att sluta ett avtal med oss.  AHN i Fuengirola har tydligen fått till stånd en sådan 
överenskommelse.  Därför skickar vi med följande utdrag från deras hemsida:
 
AHN:s medlemmar erbjuds 20% rabatt på prislistan. Talar svenska, spanska, engelska och är mycket 
service minded.
RIOS ordnar efter överenskommelse hämtning och lämning vid flygplatsen.
Miguel Rios
Calle de Teresa Zabell 3, 29640 Fuengirola, +34 952 46 49 61
Nerja 14-01-18
 
Ulla Alfredsson
Rolf Bjernstrand
 
Styrelsens svar
 
Förslaget har tagits upp tidigare som förslagsställaren också skriver och den nuvarande styrelsen gör 
samma bedömning som tidigare styrelse(r) har gjort. Det finns många aktörer på marknaden och nya 
tillkommer ständigt. Dessa är ej möjligt för Ahn´s styrelse att hålla koll på. Ett samarbete skulle 
kunna sätta oss i problematiska situationer om/när en tvist uppstår. Intresserade företag är välkomna 
att annonsera sina erbjudanden på vår ”Företagspelare” om plats finnes. 
Styrelsen föreslår att: motionen avslås. 
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