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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2017 – 2018
Styrelsen för Grup d´Esplai Montgó Petanca får härmed avge
verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar var vid verksamhetsårets slut 58 stycken. Detta är
en nedgång och beror delvis på att vi strukit alla som inte betalt medlemsavgift för
året.
Dessutom hade vi fem betalningsbefriade hedersmedlemmar nämligen Kerstin
Hesselström, Erik Risell, Carl Gustaf Ström, och Bertil Zackrisson. Under året har vi
fått en ny Hedersmedlem nämligen Lars Högström. Vi har därmed fem
avgiftsbefriade medlemmar som uppnått den hedervärda åldern av 90 år.
Nya medlemmar
Vi hade nöjet att välkomna en ny medlem i föreningen, Svend Erik Ladefoged. Vi
önskar honom varmt välkommen och hoppas att han ska trivas i vår gemenskap.
Årets händelser
Höstterminen 2017 började den 25 september och avslutades efter 23
spelomgångar
den 14 december.
Vårsäsongen 2018 började den 8 januari och avslutades efter 35 spelomgångar den
7 maj.
Snittet av antal spelande vid våra speldagar under hösten var 18. Snittet av antal
spelande under våren var 17. En nedgång jämfört med tidigare år.
Höstfesten den 23 oktober hölls vid petanca-banorna. Efter tävlingarna förflyttade
vi oss till restaurang Kimera där vi åt och hade trivsam gemenskap.
På årsmötet på restaurang Monsoon Thai den 20 november var vi 30 medlemmar.
Mötet genomfördes i god ordning med Björn Arnesson som ordförande.
Den 1 februari hade vi städdag då vi städade vårt förråd och såg över våra banor.
Vårfest genomfördes i Pinosol-parken, där vi gjort iordning tillfälliga banor. Bosse
stod för förtäring och som vanligt till allas belåtenhet. Leif blev vår nye
tävlingsledare.
Petancadagen fick en ny utformning då vi efter väl genomförda tävlingar vid våra
vanliga banor förflyttade oss till Pinosol. Där hade Bosse och Barbro förberett en
mycket god måltid.
Att vara på två olika ställen kändes splittrat och var nog inte en bra idé.

2(3)
Avlidna under året
Birgit Zachrisson, Torsami Waller och Ulla Ström har gått ur tiden. Vi lyser frid över
deras minne.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden.
Sammansättningen av styrelsen framgår i slutet av detta dokument.
Vi har fortsatt arbetet från tidigare styrelser med att ge föreningsmedlemmarna
goda förutsättningar för petancaspel och god och trivsam gemenskap.
Ordföranden framför sitt varma tack till alla medlemmar som med glädje och
omtanke gör vår förening till en plats att längta till.
Information
Vi arbetar vidare med att vara så tydliga vi kan med vår information. Det mesta
finns på vår hemsida och dessutom sänder vi mejl inför varje begivenhet. All
information sätts upp på vår Anslagstavla. Till de få medlemmar som inte har mejl
skickar vi information om våra aktiviteter per post vid behov.
Arbetet med hemsidan pågår ständigt. Ett stort tack till Björn Arnesson, som lägger
ner ett gediget arbete med vår hemsida.
Banorna
Banorna har löpande hållits rena från ogräs. Inga större kostnader har lagts ner det
gångna året. Grusplanen är numera fullständigt igenvuxen. Vad vi ska göra
framöver får vi återkomma till.
Javea kommun
Kommunen har under år 2017 infört ett nytt system genom Generalitat Valenciana.
Detta innebär att det ska förnyas vart tredje år eller vid ordförandebyte.
Kontraktet är knutet till ordföranden. Det innebär att vi slipper lämna in
redovisningar som vi tidigare gjort varje år.
Kommunens planer på ombyggnader vid sina sportanläggningar är i nuläget inte helt
tydliga. Vi får avvakta vad kommunen ska göra och vara beredda på en flytt till
Pinosol när kommunen fattar sina beslut i fråga.
Ekonomi
Resultat av föreningens verksamhet och ställning vid verksamhetsårets utgång
framgår av bifogad resultat- och balansräkning.
Revisor har under året varit Kurt Möllhagen och Birgitta Petersson
revisorssuppleant.
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STYRELSEN
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Jösta Björling, ordförande
Mayte Welander, vice ordförande
Susanne Dacke, sekreterare
Ann Malmberg, kassör
Anneli Revland, ledamot
Frans G Engren, ledamot
Suppleanter:
Björn Arneson, webmaster
Barbro Schlingmann
Regitze Jørgensen
Marie-Louise Nilsson
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