
Årsmöte i Club Nórdico Mar Menor  

Årsmötet hölls den 25 februari 2015 på Centro Municipal - Las Claras -Los Alcázares 

Möte öppnades av ordf Gerd Eklund som hade vidtalat  Thomas Doxryd att ställa upp som 

mötesordförande och PG Skoog som mötessekreterare vilka mötet enhälligt valde.

. 

Årsmötets sekreterare PG Skoog, mötesordf Thomas Doxryd och kassör Karin Franck. 

Årsmötesförhandlingarna avlöpte enligt dagordning och valärenden och balans,- och 

kassarapport samt budgetförslag för 2015 redovisades av kassör Karin Frank och detta 

röstade mötet ja till.  Revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  

I den nya styrelsen    Revisor o revisorsupleant 

Gerd Eklund ordf omval 1 år  Per Stökken  omval 2 år 

Karin Franck  omval 1 år  Ronie Jansson nyval 2 år 

Carl-Erik Ericsson  Fyllnadsval1 år Göte Johansson omval 1 år 

Per-Gunnar Skoog Nyval 2 år  Golfverksamhet 

Thomas Doxryd nyval 2 år  Lars Schüler  omval 2 år 

Supleanter    Hans Boström 1 år kvar 

 Majbritt Ellströn nyval 1 år  Curt Lundgren 1 år kvar 

Solveig Sundberg omval 2 år  Ove Lidgren  omval 2 år 

Petankaverksamheten   Aktivitetskommittén 

Ove Eklund  1 år kvar  Lennart Sunebäck nyval 2 år 

Ingmari Kurelid 1 år kvar  Vakant 2 st 

Rune Eriksson 1 år kvar  Valberedning Vakant 2-3st 

Anki Sunebäck nyval 2 år     



Diskussioner rörande den motion om anmälningsavgift som  inlämnats fördes på ett 

konstruktivt sätt och de beslut som årsmötet tog var att en -ej återbetalbar anmälningsavgift -

bör införas för klubbens olika aktiviteter, bl a golf, resor och anmälan till fester mm ( 5 euro 

föreslogs) den nya styrelsen beslutar om detta. 

 

   

35 deltagandemedlemmar kom till årsmötet och lunchen efteråt på Las Claras Restaurang 

Omvalde ordförande Gerd Eklund tackade för förtroendet och avslutade årsmötet med att 

avtacka två avgående veteraner i petankakommittén,  Ingemar Lundberg och Tore Karlsson 

samt den grupp på 4 medlemmar som ingått i lokalgruppen och lagt ned ett stort arbete på 

att få den nya lokalen i ordning , medlemmarna Sven-Allan Ellström,  Roine Jansson, Bengt 

Olov Kurelid och sammankallande ordf Gerd Eklund och givetvis även deras respektive som 

ställt upp helhjärtat hela tiden.  

 

En subventionerad god lunch i Las Claras Restaurang avslutade Club Nórdicos Mar Menors 

dag på Las Claras, Kaffet serverades därefter i klubblokalen av veckans klubbvärdar.  

Återigen ett aktivt, trevligt och positivt verksamhetsår lades till handlingarna. 


