
Sammanfa&ning av verksamheten 2019



E" axplock av   
vad som hänt i 
klubben 2019 Ekonomi

Medlemmar
Program



Ekonomi  
Klubbens ekonomi visar den 31 december e4 undersko4 

på 37 253 kronor. 

Undersko4et beror på a4 klubben bidragit med 80 000 

kr extra All båtens underhåll – ”utan underhåll ingen 

underhållning”

• Medlemmar
Klubben har den 31 december 444  

medlemmar.     Det kan noteras a7 2019 har 

varit e7 fantas>skt år med 64 nya betalande 

medlemmar tack vare olika insatser från 

medlemmar och styrelse-representanter men 

också tack vare den fina verksamhet vi har 

kunnat erbjuda våra medlemmar.
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Medlemsavgi:er och informaton

• Medlemsavgi1er Informa4on
Har sedan 2017 varit enhetliga    

med 1100 kronor för ordinarie    
och 500 för overseas.             

Redak>on

Hemsida
Informa>on via e-post och månadsblad

Snigelpost 



Klubbmästeri

• Under 2019 har 6 personer deltagit i
klubbmästeriet

• Kers:n har ansvarat

•Program 

Under under året har            

klubbmästeriet åstadkommit e>   

varierat och rikt utbud     



Lill Lindfors

• Den 17 januari gästade Lill oss 
4llsammans med sin gitarrist 
Mats Norrefalk

• Bri@ och Lill med krögarna



Samtal på Ljuset

• Programpunkten samtal på ljuset med Ken Olofsson

drog igång på hösten 2017. 

• Under 2019 har vi ha= fem samtal på Ljuset. De 

personer Ken samtalat med är Tom Ahland, Tord Grip, 

Arne Ljungquist, Inger Nilsson (Pippi Långstrump) och

Kajsa Ernst. Dessa medlemsspecifika kvällar har varit

välbesökta.  Här syns Tom Ahland 10 januari



• Det handlade om kärlek
A@ livets berä@else överträffar 
dikten säger vi o1a. 
Vår medlem, Emma delade med 
sig av si@  livs resa

• Många var vi som lyssnadeEmma Hamberg



Tisdagar
• Vi har ha1 sista 4sdán å@a 

gånger under året. Leo nedan

Gitarr och Lutasällskapet

Har spelat sju gånger under året.
Nedan Mats Bergström som 

framträdde 12 november 



Minneskväll för Bri&

• Den 19 september hölls en 
minneskväll för Bri@ – många 
kom för a@ hedra Bri@

ALLA SJUNGER ”Hälsa Mikael från mig”

• Bri7s största skivframgång        



Kulturna&en

• För tredje året deltog 
klubben i konst- och 
kulturna7en



Baren “klubbens själ”

• E" 20-tal medlemmar bemannar baren
när klubben har  ak4viteter
• Klubbens medlemmar tycker de"a är

e" trevligt sä" a" umgås



PotaFsens vänner

• Klubben har ha1 två 
pota4smiddagar 2019 den 11 
februari och 19 november

• Konstnär               Konstnär  
John Eyre               Lars Kolsrud



Konsten

• Vi har ha1 sju 

månadsutställningar med 

förhandsvisningar på lika många 

månadsfester. På bilden 

september månads utställning



Harö Krog
• Krogen drivs sedan 

november 2018 av 
Lennart Pe"ersson 
och och Zi Zhen. De 
har förutom 
lunchöppet alla 
dagar öppet onsdag 
t o m lördag öppet 
4ll klockan 22



Här är vi som  jobbat 2019
Ordinarie  Adjungerade


