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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 25 februari 2019, 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 18 februari kommer stadgeenligt material att finnas tillgängligt på AHN:s 
hemsida www.ahn-nerja.org. Motioner skall vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 14 
januari på gunnar@ahn-nerja.org

Hjärtligt välkomna till årsmötet!

Styrelsen
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018

Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande:    Frank Andersson
Vice ordförande: Stefan Waller
Sekreterare:   Gunnar Bäckström
Kassör:    Agneta Rusk
Programansvarig: Pernille Abrahamsson 
Medlemsansvarig: Elisabet Johansson
Ledamöter: Christer Bertling, Jan Holm och Björn Wallin 

Ledamot i förbundsstyrelsen: Frank Andersson med Stefan Waller som suppleant.

Det totala antalet betalande medlemmar under året uppgick till totalt 1407 inkl. 6 st ständiga 
medlemmar.

Ansvariga för speciella aktiviteter har varit:
Bibliotek: Barbro Thomsgård Joelson
Bridge:        Gunilla Johansson
Dans: Christer Bertling
Fester: Anette Flodin
Filmklubb: Ewa Johansson
Fotboll: Lars Joelson
Golf: Ingrid Steen
Gympa: Laila Söderström
Kultur och resor: Stefan Waller
Kyrka: Pernille Abrahamsson
Kören CanTaTon: Anna Nejdling Ekman
Padel-tennis Jörgen Flodin
Petanca: Bo Holmlund
Skidresor: Christer Bertling
Teatergrupp: Ulla Alfsdotter
Tennis: André Pikosz
Vandringar: Bo Viklund
Nya aktiviteter: Christer Bertling m fl
Webmaster:     Anders Lysell
Medlemssystem: 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, Carina och Olle Rutgersson, 
Margareta och Kjell Imeryd, Lilian och Kjell Kristiansen, Eva Ljung och 
Hasse Emilsson, Ulla och Keith Oresten, Birgitta och Anders Otterberg, 
Elisabeth och Lars Sjöberg, Ann och Håkan Sundling,
Kerstin Högberg och Owe Karlström

Revisorer: Marie-Louise Rosén och Leif Hård
Suppleanter: Åke Rietz och Gunnel Molin
Valberedning: Kjell Imeryd sammankallande, Gerd Eva Steen och Gunhild Rydén

Styrelsen har hållit nio protokollförda styrelsemöten avseende verksamhetsåret. Möte med deltagare 
av styrelsen och aktivitetsansvariga hölls i mars och i oktober i samband med inledningen av 
höstsäsongen.
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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 haft öppet två timmar varje torsdag under perioden oktober – april. Biblioteket är 
välbesökt och mycket uppskattat. Lokalen på Calle Almirante Ferrandiz 12, som Nerja kommun låter 
AHN låna, är central och fungerar tillfredsställande. Antalet besökare brukar vara cirka 25 personer, ofta 
fler. Numera lånas färre DVD-filmer än tidigare.  Under året har både böcker och filmer inventerats och de 
som ej längre är efterfrågade har sorterats ut för att ge plats för nytillskott i form av gåvor eller nyinköp.

Bridgesektionen hade för detta år 100 aktiva medlemmar.
Vi har träffats 20 onsdagar under året och mellan 24 och 44 personer har deltagit vid varje tillfälle. 
Många har också fortsatt kvällen tillsammans med samvaro och ätit en mycket prisvärd middag. 
Vi har under året bytt spelplats från los Huertos till restaurang las Fuentes. Detta i jakten på den perfekta 
lokalen. Bättre nu men inte idealisk.
Under hösten gjorde vi ännu en bridgeresa upp till Hacienda de Nevada som var mycket uppskattad. 

Fester. Har fungerat mycket bra. På beachpartyt var vi 75 deltagare. Mycket sång och lekar som vanligt. 
På höstfesten blev vi 83 deltagare, inte lika många som i fjol, vi har lite konkurrens från Casa Grande. 
Men festen, maten och allt var toppen. Så himla roligt med killar i orkestern som bjuder på sig själva. Folk 
tycker dock att det är dyrt med 50€ så i år (2019) provar vi något annat. Men man får ju vad man betalar 
för.  Summan blev ju +-0 så det var väl bra.
Kanske vi skall tänka över om vi skall ha dessa fester - och hur.

Dans. Under hösten startade vi  kurser i LATINO, SALSA, BACHATA under Ulla Alfsdotters ledning. 
Lika uppskattat som tidigare kurser med ett 20-tal deltagare.

Vi försökte också få igång MOTIONSDANS men misslyckades eftersom det kom för få deltagare. 

Under hösten startade vi igen TANGO-kurs i Escuela de baile Nerja Proessional Dance Studio, Pasaje 
Milenio med 10 par. Kursen avslutas under 2019.

Under 2018 hade vi fyra intensiva kurser i BUGG hos Hotel Villa Flamenca salon. Två fortsättningskurser 
och två grundkurser och samtliga kurser fullbelagda med 145 deltagare.

Filmklubben Under våren såg vi ett engelskt drama, av 2017 års Nobelpristagare i litteratur Kazuni 
Ishiguri, “Återstoden av dagen”. Därefter såg vi två svenska filmer “Sameblod” och “Medan vi lever”. 
Hösten inleddes med en finsk film,” Ljus i natten” av Aki Kaurismäki. Därefter såg vi två franska filmer, 
först “Eldprovet” fransk feelgood och avslutade med “Huset vid havet”.
Vi har under året varit 146 medlemmar och haft 49 gäster.

Fotbollen har hittat en stabil nivå. Vi är ett varierande antal  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 några landslagsmatcher. På Cangrejo deltar numera även David och Rakel, som 
jobbar där, i bettingen. Så man kan säga att fotbollsintresset något bidragit till att förbättra kontakten med 
det spanska samhället. Idrott bidrar till integration.
Vi har fortsatt samarbete med norska föreningen och Öjvind Ruch är representant från den och är med i 
ledningen för fotbollssektionen.

Golfverksamheten. AHN golfen spelas varje fredag på Baviera under golfsäsongen från mitten av oktober 
till mitten av april med uppehåll runt jul och nyårshelgerna. Fredagstävlingarna är välbesökta med mellan 
40 – 56 spelare. Vi har max14 bollar bokade varje gång.
Golfsäsongens avslutningsfest hölls på restaurang Las Fuentes den 6 april 2018.
Vi tar ut en startavgift på 1 euro från varje spelare vid varje speltillfälle. Dessa pengar går till priser som 
delas ut efter dagens spel.
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Gymnastik. Gympagruppen har träffats 13 måndagar på vårterminen och 8 gånger på höstterminen på Perla 
Marina Hotell. Antal som deltagit på vårterminen var 447 st. och höstterminen 272 st. Jag har haft två grupper 
per tillfälle kl 10.00-11.00 och 11.00-12.00.
Gympaövningarna består av ca 38 st. olika övningar. Streching, styrke- andning och avslappning. Övningar 
från topp till tå. Deltagarna får ta med egna mattor och gummiband. Man måste kunna komma upp och ner 
från golvet. Det finns ej tillgång till dusch men alla verkar nöjda ändå.

Kyrkans aktiviteter, som arrangeras i samarbete med Svenska Kyrkan i utlandet (SKUT), har erbjudit 
medlemmarna 5 gudstjänster under vår- och höstsäsongen.

Tennis. Totalt under perioden var vi 8 stycken glada och trevliga deltagare. Normalt spelade vi på fredag FM 
men ett speltillfälle blev flyttat till måndag pga regn. Som flest var vi 5 st som spelade samtidigt och då 
ordnade vi en liten miniturnering där alla mötte alla i dubbelmatcher.
Det viktigaste med samordningen av tennis är att berätta för de som frågar vilka möjligheter det finns här i 
Nerja att spela tennis.

Padel har fungerat bra men det är lite mycket folk nu, ca 34 st. Så det skulle behövas en ledare till. 

Petancan. Petancasektionen har under år 2018 haft årsmöte med avslutning av 2017 därefter två 
st.protokollförda styrelsemöten.
Förutom de löpande aktiviteterna så arrangeras följande tävlingar, damsingel, herrsingel och partävling. 
Under året har de tävlingsansvariga ordnat två informations och instruktionsdagar, samt ett nytt inslag, 
påskasmällen, en partävling under påskhelgen.
Tre övriga arrangemang, en städdag med korvgrillning inklusive tillbehör, luciafirande med glögg och 
lussekatter, samt en specialtävling  Annandagspetanca med priser skänkta av Monika ”Moggi” Gydal. 
Vi spelar måndag, onsdag och lördag med start kl.11:00, på lördagar har vi även europetanca som startar 
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. Årets resor började med tvådagars trip till Andalusiens huvudstad Sevilla den 10- 11 april, 
vi var 35 förväntansfulla resenärer som fick uppleva de mest spektakulära sevärdheterna parat med trevliga 
restaurangbesök.
Nästa begivenhet var Queen-tribute välgörenhetskonsert på Castillo Sohail Fuengirola den 21 april. 
Överskottet som blev € 24.639 gick oavkortat till Cudeca som bedriver cancerhospice på solkusten. 
AHNs 50 års jubileum firades storstilat i dagarna två 19-20 oktober med 450 deltagare från solkusten och stort 
artistuppbåd från hemlandet.
Baskien och Cantabrien 11 - 14 oktober. En omfångsrik resa där vi begick de stora kulturella begivenheterna i 
Bilbao, Santander, San Sebastian och Guernika. Dessutom avverkades ett antal gourmetkrogar till såväl lunch 
som middag. Vi hann också med en halvdag i Rioja med besök hos tre vinmakare.

Skidresor. Skidresorna till Sierra Nevada fortsatte med fem resor med totalt 134 medresenärer. 

Sångkören CanTaTon. Vi hade 12 körövningar på våren med drygt 40 deltagare. Vi övade mestadels vår-
sånger, men även några andra sånger som uppfördes på den uppskattade konserten 26 mars då 35 stycken av 
körens medlemmar deltog.
På hösten hade vi 9 körövningar med ca 35 deltagare. Fokus låg på julsånger, men vi fick även med ett Beatles 
Medley samt en Negro spirituals. 3 december hade vi en mycket uppskattad konsert med 32 körmedlemmar. 
13 december genomförde vi en mindre lucia/julkonsert på Casa Grande. Det var kul att vi fick sjunga låtar 
som vi övat under hösten en gång till plus att vi övade in luciasången.
Kören hade en varierad repertoar och fokus låg på att det ska vara kul att sjunga, men vi har även haft övning-
ar som att t ex lyssna på varandra, andas rätt osv. En strävan är förstås att låta så bra som möjligt med de 
förutsättningar som finns.

Vandringarna. Vandringarna arrangerades tre gånger i veckan under säsongen tillsammans med Norska 
Föreningen i Nerja. De har tilldragit sig fortsatt mycket stort intresse. Tre vandringsformer genomfördes varje 
vecka: lätta, medelsvåra och svåra. 1872 vandrare har deltagit. Av de 66 planerade vandringarna blev vi 
tvungna att ställa in 13 på grund av regn. Vandringsledarna har som vanligt bidragit till att vandringarna har
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kunnat genomföras under trevliga former.

Teatergruppen. Från o med 8 januari 2018 övade teatergruppen måndagar o torsdagar i princip heldagar fram 
till premiären av Mordgåtan som var söndagen den 18 februari på restaurang El Camino där det serverades 
mat samt dryck. 11 förställningar gjordes, samtliga slutsålda.
Sammantaget var det  8 skådespelare, en musiker, en regissör, en sminkös samt produktionsgrupp bestående 
av fyra personer. Hela teatergruppen avslutade våren med ett planeringsmöte inför kommande säsong. 
Den nya teatersäsongen tog sin början 15 oktober med en heldag. Sedan övade gruppen på Case Grande varje 
måndag fram till 3 december med jul o nyårsuppehåll till den 7 januari. Premiären av 2019 års revy - En skön 
soppa -  kommer att ske 19 mars 2019.
10 fasta skådespelare samt en produktionsgrupp bestående av 3 personer, en musiker, en regissör, en 
ljudtekniker samt en sminkös finns med i 2019 års teaterverksamhet.

HLR-kurser. Ingen efterfrågan under året men borde återupptas under 2019.

AHN Nerjas webbplats www.ahn-nerja.org är tillsammans med veckomötena, den primära informations-
källan från styrelse och aktivitetsledare ut till medlemmarna. Webbplatsen har uppdaterats mer än en gång per 
vecka under AHN Nerjas aktiva säsong och därefter vid behov. Under året har över 90.000 besök gjorts på 
sidan, de flesta från Sverige och Spanien. Säkerheten vid inloggningen till Medlemssidan har stärkts.

Medlemsystemet är från och med verksamhetsåret 2018 fullt implementerat. Medlemmarna betalar i allt 
större utsträckning med bankkort via hemsidan. Detta betalsätt användes av 76% av årets medlemmar. För 
betalning på annat sätt erbjuder föreningen en service i samband med måndagsmötena. 
Medlemsadministratörerna är kontinuerligt uppkopplade och ger via e-mail medlemmar efterfrågad 
medlemsassistans. Medlemsutvecklingen över tid: 

2014 1092 st.
2015 1186 st.
2016 1400 st.
2017 1452 st.
2018 1407 st.

Ekonomi. Många medlemmar har, till vår glädje, fortsatt att betala in sina avgifter via hemsidan (tpv) och 
detta underlättar bokföringen mycket. Vi har som tidigare mottagit medlemsavgifter i samband med 
måndagsmötena. Man kan även förbeställa via mail och hemsidan sitt medlemskort om man inte har tillgång 
till skrivare eller man inte kunnat skriva ut sitt medlemskort så hämtar men upp det i samband med 
måndagsmötet. Dessutom går det bra att betala med kort eller kontant. Vi har under året donerat pengar till 
Taller de Amistad Euro 500 och JhovenesTallentos Euro 500. Styrelsen har beslutat att för 2019 fortstätta att 
stödja de båda föreningarna med samma belopp Euro 500. Styrelsen kan konstatera att föreningen har en god 
o stabil ekonomi. I övrigt hänvisar vi till den övriga ekonomiska rapporten.

Verksamheter utanför AHN:s regi

Facebookgruppen ahn-nerja.org hade vid årsskiftet 2018/2019 2179  medlemmar (629). Gruppen 
är avsedd att användas för direkt info mellan medlemmarna för att informera om annonserade aktiviteter på 
hemsidan, skapa events och kalla till gruppmöten.
Här kan vi också dela med oss av upplevelser, lägga in bilder, tipsa varandra om sevärdheter, utflykter, butiker 
och matställen, byta/köpa/sälja grejor, diskutera m.m.
Marknadsföring av kommersiell karaktär uppmuntras ej. 
Administartörer 2018 var Christina Hamacher och Anders Weiss.

Fester där AHN-medlemmar deltagit i arrangemang

Fredagsdansen på POTTER`S, ROCKFESTEN på Alla Hjärtans Dag, Julfirandet på Burrianstranden och 
under skärtorsdagen fasas ut eftersom det är öppna arrangemang i offentlig miljö och därmed inga AHN 
arrangemang. Alla dessa arrangemang har varit  FULLBELAGDA under 2018.

Slutord

När vi nu gör bokslut för 2018 kan vi konstatera att AHN Nerja är en välmående förening. Ett av huvud-
syftena med vår förening är att bedriva olika aktiviteter för medlemmarna.
Som ni kan se i verksamhetsberättelsen så har vi en rad aktiviter igång. En bredd på verksamheten som är 
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fantastisk. Här kan inte nog understrykas vikten av de olika aktivitetsledarnas engagemang o arbete. 
Vi har under de senaste åren haft en medlemsutveckling som har varit positiv. Antalet medlemmar var vid 
årskiftet 1407 st. en liten minskning med 50 st. mot föregående år.
För att kunna bedriva en framgångsrik o stabil verksamhet så krävs en god ekonomi. Utan att ta till överdrifter 
så har vi i AHN Nerja en mycket god o stabil ekonomisk situation.
Styrelsen har utifrån dels aktiviteterna men också utifrån vår positiva situation när det gäller ekonomin, 
diskuterat eventuellt behov av någon form av aktivitetslokal. Vi vet att biblioteket inte har de bästa lokalerna. 
Vi vet också att det ibland kan vara svårt att få tillgång till bra lokaler för t.ex. de olika danskurserna. Det 
finns även andra verksamheter som det skulle underlätta för med någon form av fast lokal.
Idag hyr vi lokal av Perla Marina där vi har måndagsmötena från kl 10.00 till klockan 21.00. Gymnastiken 
börjar sin verksamhet kl.10. Därefter är det Linedance som följs av kören Cantaton för att avslutas med 
måndagsmötet. Styrelsen undersöker nu möjligheten att hyra ytterligare lokaler av Perla Marina för olika 
aktiviteter i AHNs regi. Styrelsen känner en stor tveksamhet att låsa upp sig i fasta kostnader när det gäller 
lokalfrågan. Detta är en stor och strategisk fråga för föreningen, så styrelsen kommer att återkomma  till med-
lemmarna före beslut i frågan.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som på olika sätt bidragit med sitt frivilliga arbete för föreningens 
bästa under 2018.
Föreningen blir vad vi gemensamt gör den till.

Nerja den 7 februari 2019
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Ascociaciòn Hispano – Nordica de Nerja 

G 92302595

Årsbokslut 1 Januari – 31 December  2018

Balansräkning

Tillgångar Skulder och Eget kapital

€ €

Kassa och bank Unicaja 16,559 Förskottsinbetalningar 6,880

Sabadell inbet via webb 23,677 Teatergruppen 3,401

Bankkonto Teatergrupen 3,401 Fester 613

Bank konto Resor o kultur 77 Petancan gruppen 1,700

Unicaja Fester 380 Övriga grupper 275

Kassa övriga aktiviteter 1,355 Upplupna kostnader 2,050

Unicaja AHN terminal 4,971 Eget Kapital 12-31 24,724

Fordran Resor o kultur 1,357 Resultat 2018 12,134

Summa Tillgångar 51,777 Summa Skulder Eget kapital 51,777

Resultaträkning

Intäkter Kostnader

€ €

Medlemsintäkter 28,020 Kostnader aktiviteter -11,210

Intäkter aktivitetet 32,664 Kostnader kultur/resor -23,205

Intäkter höstfesten 4,458 Kostnader höstfesten -5,638

Övriga Inkomster 2,440 Lokaler måndagsmöten -5,750

Summa Intäkter 67,582 Programkostnader -3,636

Övr hyror lager bibl 0

Resultat Medlemssystem -584

Intäkter 67,582 Administation -3,101

Kostnader -55,448 Datautrustning -336

Årets resultat 12,134 Jhovenes Tallentos -500

Taller de Amistad -500

Summa kostnader -54,460 

Ränteintäkter 0 

Bankavgifter -988 

Summa kostnader -55,448

Årets resultat 12,134
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Konto Intäkter BU 2019 Utfall 2018 BU 2018  Avvikelse
3110 Medlemsavgifter 29,000 28,020 28,000 20

3120 Gäster entré 500 515 500 15

3402 Resor o kultur 30,000 23,205 42,000 -18,795

3404 Fester, beachpartyn 10,000 4,458 10,000 -5,542

3994 Filmklubben 1,000 974 0 974

3996 Övriga intäkter hemsidan 2,500 1,925 1,600 325

3999 Övriga intäkter resor, aktiviteter 10,000 8,485 8,000 485 

Summa intäkter 83,000 67,582 90,100 -22,519

Kostnader

4002 AHN resor o kultur -30,000 -23,205 -41,000 17,795

4003 Fester, beachpartyn -12,000 -5,638 -11,500 5,862

4004 Biblioteket -500 -254 -500 246

4010 Sångkören -250 0 -500 500

4011 Filmklubben -700 -640 -500 -140

4012 Vandringar -250 0 -500 500

4005 Julavslutning -1,800 -1,594 -1,500 -94

4006 Kick-off samt övr aktiviteter -3,500 -3,081 -3,000 -81

4009 Övriga aktiviteter, skidresor mm -10,000 -5,641 -7,500 1,859

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

5090 AHN  lokaler övrigt -6,000 0 -1,000 1,000

5011 Programkostnader måndag -6,000 -3,636 -7,000 3,364

5402 Medlemssystem -2,000 -584 -1,000 416

5491 Utrustning, data, konto    -2,000 -336 -1,000 664

5900 Hemsida -1,000 -147 -2,000 1,853

6070 Uppvaktningar -300 -70 -500 430

6110 Kontorsmaterial -1,000 -500 -1,000 500

6150 AHN broschyrer -1,000 0 -500 500

6410 Ersättning styr, funkt, tele, resor -2,500 -1,737 -2,500 763

6411 Styrelse/funktionärs, resor mm -500 -305 0 -305

6450 Årsmöte -1,300 -282 -1,500 1,219

6570 Bankavgifter -1,200 -988 -1,000 12

6801 Översättning -400 0 -400 400

6990 Oförutsedda kostnader -500 -60 -1,000 940

8310 Ränteintäkter 0 0 0 0

8840 Jhovenes Talientos -500 -500 -500 0

8841 Taller de Amistad -500 -500 -500 0

8910 Årets skatt 0 0 0 0 

Summa kostnader -91,700 -55,447 -93,900 38,453

8999 Årets resultat+över/-underskott -8,700 12,134 -3,800 15,934

Godkänd styrelsemöte 07-02-2019

BUDGET 2019
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Valberedningens förslag till medlemsavgift och arvoden till 
styrelsen och övriga.

1. Medlemsavgiften oförändrad 20€ för 2020.

2. Ordinarie ledamöter 75€, kassör och programansvarig 150€ som 

ersättning för telefonkostnader.

3. Webmaster ska få en ersättning om 300€ för telefonkostnader.

4. Revisorerna får en ersättning om 50€ var.

5. Valberedningen får en ersättning om 50€ var.

ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA
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Valberedningens förslag till nya styrelsen för AHN Nerja.

Ordförande Frank Andersson, omval 1 år

Sekreterare Gunnar Bäckström

Kassör Agneta Rusk

Ledamöter Stefan Waller

Elisabet Johansson

Pernille Abrahamsson 

Jan Holm

Öivind Ruch, fyllnadsval 1 år

Jan Berg, nyval 2 år

Revisor Marie-Louise Rosén

Mats Ekman

Rev.suppl. Åke Rietz

Matti Hirvi

ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA


