
 

Club Nordico Mar Menor     

Verksamhetsberättelse för 1 januari-31 december 2017 

 

Styrelsen valdes vid Årsmötet 15 mars 2017 och har haft följande 

medlemmar och medverkan under verksamhetsåret.   

Ordförande Gerd Eklund, vice Ordförande Carl-Erik Eriksson, 

Kassör Anita Fahlvik-Mattsson 

Sekreterare Lennart Sunebäck, ledamot Thomas Doxryd, 

Suppleanter Karin Franck och Majbritt Ellström tillika hjälp till kassören, Solveig 

Sundberg. 

Golfkommitté: Lars Schüler, Lena Gren, Thomas Doxryd och Curt Lundgren 

Petancakommitté: Ove Eklund, Anki Sunebäck och Yvonne Cypriansen. 

Aktivitetskommitté: Håkan Gustavsson, Clas Wahlberg, Harry Hellman, Margareta 

Nylund och Elisabeth Säbö. 

Resekommitté: Thomas Doxryd, Håkan Gustavsson. 

Revisorer: Per Stökken, Göte Johansson och Roine Jansson. 

Antalet medlemmar: 

Vid årsskiftet var vi 334 medlemmar. 

Verksamhet i vår lokal: 



Klubben har haft klubblokalen tillgänglig onsdagar och lördagar 25 januari -13 maj. 

Samt 20 septembet -16 december 2017.  

Petancan startade den 27 januari och den 22 september på fredagarna. Ett antal 

arrangemang och fester har genomförts och redovisas under respektive rubrik. 

Fest och nöjen: 

Vi har haft en del fester; Ärtsoppa, Påskfest och Valborgsfest på våren, grillafton, 

ärtsoppa, Julfest och Lucia på hösten ca 50 personer vid varje tillfälle. Julafton 

träffades vi för kaffe och glögg och julklappsutbyte och på nyårsafton träffades vi och 

åt medhavd mat och firade in nya året. Klubben bjöd på champagne. Vid dessa 

tillfällen var det ca 30 personer. Vi har också haft filmkvällar och fotbollsträffar med 

många tittare. 

Barverksamheten;  

Barverksamheten fungerar tack vare klubbvärdarna som anmäler sig själva varje 

vecka. Vi tackar alla dessa. Onsdagsluncherna har fortsatt under året med god 

tillslutning mellan 20 och 45 personer varje gång. 

Petancan;  

787 spelare har spelat petanca. Under juluppehållet spelades petanca några gånger, 

även där med många deltagare med lunch efteråt.  

Klubbmästerskapet i petancan spelades den 28 oktober, vi var 32 spelare.  

Annan verksamhet;  

På Nationaldagen Dia de Caldero den 12 oktober i Los Alcazares, träffades ett 90 tal 

medlemmar på stranden för beachparty. Vi hade blivit tilldelad plats nr 51 a. 

Golfverksamheten; 

Under året har vi haft 24 tävlingar med tillsammans 956 spelare.  

Vi har spelat på La Serena 6 ggr. Mar Menor 1 ggr. Altorreal 5 ggr. Alamo 3 ggr. El 

Valle 1 ggr. Alhama 1 ggr. Lo Romero 1 ggr. Riguelme 1 ggr. Roda golf 4 ggr. La Torre 1 

ggr.                                                   

Resor: 

Resegruppen har ordnat resor, på våren åkte vi till Baskien i 6 dagar, några 



1-dagsresor så kallade matresor med kulturella inslag, har också genomförts under 

året, alla resor med fyllda bussar. 

Vår verksamhet i klubblokalen;  

Under året har pysselgruppen haft sina träffar på måndagarna. 

Filmvisning varannan torsdag. Samt TV-kvällar med fotboll många tittare. 

Stavgång och promenader;  

Några tappra män har promenerat och cyklat, en del kvinnor har varit med när 

männen haft cykelrunda.                           

Internet och hemsida:  

Del av vår verksamhet finns på hemsidan. Vi har egen epost till våra medlemmar i 

Mar Menor där vi skickar våra nyheter som händer här hos oss.  

                                                                                                                                   

Årsredovisning: 

Redovisas i bokslut och revisionsberättelse.     

Tack:  

Styrelsen vill tacka alla som ställer upp och hjälper till i klubblokalen. Som värdfolk 

och hjälp vid fester.   

 

Styrelsen:                                                                                                                     

Ordinarie ledamöter: 

Gerd Eklund, Carl-Erik Eriksson, Lennart Sunebäck, Anita Fahlvik- Mattsson, Thomas 

Doxryd 

Suppleanter:       

Karin Franck, Maj-Britt Ellström, Solveig Sundberg 


