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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 24 februari 2020, 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 17 februari kommer stadgeenligt material att finnas tillgängligt på AHN:s 
hemsida www.ahn-nerja.org. Motioner skall vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 13 
januari på gunnar@ahn-nerja.org

Hjärtligt välkomna till årsmötet!

Styrelsen 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019

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: Jan Berg, Jan Holm, Öyvind Ruch.

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

Det totala antalet betalande medlemmar under året uppgick till totalt 1474 inkl. 6 st ständiga  medlemmar.

Ansvariga för speciella aktiviteter har varit:
Allsång: Björg Jahren Andersson
Bibliotek: Gunnel Jeppsson
Bridge:            Gunilla Johansson
Dans: Bugg och Argentinsk tango Christer Bertling

Linedance Mirre Ahl
Fester: Anette Flodin
Filmklubb: Ewa Johansson 
Fotboll: Lars Joelson
Företagspelare: Jan Holm
Golf: Ingrid Steen
Gympa-mix: Laila Söderström
Styrkegympa: Susanna Wijk
Kulturhistoria: Ulla B Alfredsson
Kyrkan: Pernille Abrahamsson
Kören CanTaTon: Anna Nejdling Ekman
Padel Jörgen Flodin
Petanca: Bo Holmlund
Resor och kultur: Stefan Waller
Skidresor: Christer Bertling
Släktforskning: Ove Karlsson
Teatergrupp: Ulla Alfsdotter
Teknik: Claes Askeroth
Tennis: André Pikosz
Vandringar: Bo Viklund
Nya aktiviteter: Christer Bertling m fl
Webmaster:     Anders Lysell 
Medlemssystem: Ragnar Sandsten
Värdinnor/värdar: Marit och Rolf Carpelan, Erik Egnell och Helena Ericsson, Margareta och Kjell 

Imeryd, Carina och Olle Rutgersson, Ewa och Gunnar Johansson, Susanne och 
Per Bengtsson, Lena och Lasse Björklund, Carin Alinder och Tomas Lindqvist, 
Vivianne och Gun Granath-Palm, Lilian och Kjell Kristiansen, Birgitta och 
Anders Otterberg, Gunhild Rydén och Christer Eriksson, Eva Ljung och Hasse 
Emilsson, Elisabeth och Roland Mattson, Maria Astin-Nielsen och Ragnar Nielsen

Revisorer: Marie-Louise Rosén och Mats Ekman
Suppleanter: Matti Hirvi och Åke Rietz
Valberedning: Kjell Imeryd sammankallande, Ewa-Lotta Berg och Gunhild Rydén

ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA



Allsången. Under hösten 2019 hade vi allsång  i Perla Marinas lokaler den 7 nov samt 5 dec. Vi var
ett 40 tal personer som sjöng tillsammans. Med på scenen var Björg Jahren Andersson, Göran
 Eriksson på piano samt  Lennart Ahl på gitarr.

Biblioteket. AHN:s bibliotek har under 2019 haft sin verksamhet i foajen i kommunens hus på Calle 
Almirante Ferrandiz 12 och öppettider var torsdagar kl 14.00-16.00 under tiderna 31/1-11/4 och 26/9-
12/12.
Vi har haft runt 25 besökare vid varje öppethållande.
Nya aktuella böcker t.ex flera av de Augustnominerade författarna har köps in samt också AHN:s 
inbjudna lokala författares böcker. Vi gör våra låntagare delaktiga genom att lyssnar på deras 
bokförslag och försöka hitta och köpa in även de böckerna.
Efter att ha rensat ut äldre ej utlånade böcker, ljudböcker och filmer har vi uppdaterat de listor som 
finns på hemsidan.
Vi har satt som mål att satsa på nya, fräscha böcker, föra boksamtal med läsarna och stimulera till 
läsglädje, allt för att göra vårt bibliotek till en både viktig och trivsam mötespunkt.  

Bridgesektionen. Under 2019 var medlemsantalet lika som året innan dvs 100 spelare. 
Utöver detta spelade under året också ett antal gäster. 
Vi har spelat under ca 20 onsdagar och vår spellokal har varit Restaurante las Fuentes. Under detta år 
har vi varit många som stannat kvar efter spelet, ätit en mycket prisvärd middag och haft möjlighet 
till trevlig samvaro. 
Med 2019 avslutar vi vårt spel i denna lokal och återkommer våren 2020 till Paradoren. 
Även detta år gjordes en uppskattad bridge och vinresa upp till Hacienda de Nevada. 
Ett nytt initiativ har varit lunchbridge med liten minikurs. Något som sannolikt kommer upprepas. 

Dans. Argentinsk tango med två grupper, en grundkurs och en fortsättningskurs som pågår sedan i 
höstas med ett 25-tal dansglada medlemmar och fortsätter kommande vår.

De återkommande buggkurserna genomfördes på tre olika nivåer såsom grund, fortsättning och 
överkurs under fyra intensiva dagar med 69 deltagare.

Linedance har vi haft på måndagar 12.30 o 14.30 i Perla Marinas lokaler där AHN har sina 
måndagsmöten. Vi är ett 10-tal personer som är aktiva.

Fester. I oktober hade jag Beach Party på Chiringuito Mauri. Det blev fullsatt med mycket lekar och 
skratt och maten var toppen. Höstfesten i nov blev också lyckad fullsatt den med. Jättegod mat bra 
stämning fantastisk musik. Allt har varit jättekul och fixa hade gärna fortsatt med fester, men jag 
tycker det är för mycket strul med bla folk som lägger sig i vad man gör. När man jobbar ideellt skall 
det inte vara så komplicerat . 

Filmklubben. Vi började våren med att se den franska filmen Frantz, därefter en amerikansk film 
Lucky och avslutade våren med att se fransk komedi, Naken i Normandie. 
Hösten inleddes med japanska filmen Shoplifters, därefter den libanesiska filmen Kapernaum. Hösten 
avslutades med Yao fransk film inspelad i Senegal.
Vi har under året varit 114 medlemmar och haft 38 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 Sevillanos. 
Vi tar ut en startavgift på 2 euro från varje spelare vid varje speltillfälle. Dessa pengar går till priser 
som delas ut efter dagens spel.
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Gymnastik. Vårterminen 2019 fr o m 14/1 - 1/4  har  vi träffas 12 gånger och sammanlagt 429 
deltagare. Höstterminen 2019 fr o m 21/10 - 9/12 har vi träffats 8 gånger 415 deltagare sammanlagt. Vi 
är på Perla Marina. Två grupper varje måndag 10.00- 11.00 och 11.00 - 12.00. Lättgympan innehåller: 
styrketräning. stretching samt andningsteknik. Mattor och egna gummiband får deltagarna ta  med 
själva. Alla som kan komma upp och ner på golvet är välkomna. Både män och kvinnor deltar. 
Styrkegympan startade sent på året, i november 2019. Vi hann med tre gånger, alla tre välbesökta, över 
35 entusiastiska personer varje gång. Många hade saknat en lite tuffare gympa med fokus på styrka och 
lite flås ovanpå det. Förhoppningsvis kan vi erbjuda två gånger i veckan under 2020.

Gå-fotboll. Ett nytt och roligt sätt att få motion passande för både män och kvinnor. Under hösten 
genomfördes ett antal tillfällen då föreningen erbjöd intresserade medlemmar att prova på Gå-
fotbollens:s ädla konst. Ett 20-tal prova på, både män och kvinnor.

HLR-kurser. Ingen efterfrågan under året.

Kulturhistoria. Gruppen träffades två gånger under hösten, den 7 och den 21 november, för att lyssna 
på powerpointpresentationer av Andalusiens tidigaste historia.  Det var 28 deltagare vardera gången.  
Den 22-24 november och 29 november-1december gjorde vi resor till Granadas högplatå där vi besökte 
några av de historiska platser vi pratat om på träffarna i Nerja.  På den första resan var vi 14 personer 
och på den andra 15.

Kyrkans aktiviteter, som arrangeras i samarbete med Svenska Kyrkan i utlandet (SKUT), har erbjudit 
medlemmarna 4 gudstjänster under vårsäsången. Under hösten blev det inga gudstjänster pga den 
rådande
situationen inom kyrkan på Costa del Sol.

Teknik. Det finns alltid mer att lära om hur man använder telefon, IT, data och TV:n. Vi har under 
hösten vid 8 olika tillfällen genomfört denna IT-kurs med totalt 24 deltagare.

Tennis. En mindre grupp som spelar tennis några timmar i veckan. Många av spelarna har gått över till 
padel för att prova på. Men som tennisspelare har man många bollar i luften och utrymme finns för fler 
som är intresserade.

Padel. Allt har fungerat bra synd är att vi kan bara vara 16 st åt gången. Det har varit lite strul med att 
boka tid långt framöver, men jag har löst det. Jättebra att Mikael Borg har padelmix privat, det har 
underlättat för mig. Jag har varit skadad i stort sätt hela säsongen men fixat det ändå. Skall ta mig en 
funderare om jag skall fortsätta i framtiden.

Petancan. Petancasektionen har under år 2019 haft årsmöte med avslutning av 2018 därefter fyra 
st.protokollförda styrelsemöten.
Förutom de löpande aktiviteterna så arrangeras följande tävlingar,damsingel, herrsingel, mixdubbel och 
partävling.
Under året har de tävlingsansvariga ordnat två informations och instruktionsdagar, samt ett nytt inslag, 
påskasmällen en partävling under påskhelgen.
Tre övriga arrangemang, två städdagar med korvgrillning inklusive tillbehör, 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 100 st. deltagare på samma dag, vi är ca, 260 medlemmar i 
sektionen.
Resor och kultur. Resa till Ca´diz och Jerez i februari, med guidad rundvandring i de båda städerna 
med vår svenska guide, dessutom besök på två olika bodegor, en stor och en liten familjeägd. 
Övernattning på **** hotell centralt i Jerez. Höjdpunkten på resan var en föreställning på Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre (hästdressyr).
Resa till Nationalparken Donana med båttur på Guadalquivir, till Sanlúcar de Barrameda och Jerez i okt. 
Guidad rundvandring i nationalparken och i båda städerna samt besök på olika bodegor, gourmetmiddag 
och övernattning på **** hotell i centrala Jerez.
Robert Wells konsert på Teatro Las Lagunas i Mijas med buss i nov.

Skidresor. Dags och skidutflykter till Sierra Nevadas skidparadis som blivit ett populärt utflyktsmål för 
7:e 
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säsongen. Under säsongen har 6 resor genomförts med uppskattningsvis 180 st deltagare.

Släktforskning. En mindre grupp har samlats för att få kunskap om hur man hittar i de olika 
register som finns digitaliserade. Träffas var 14:e dag för att söka sin släkt.

Sångkören CanTa Ton. 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 25 
mars då 32 stycken av körens medlemmar deltog. 
På hösten hade vi 10 körövningar med ca 35 deltagare. Fokus låg på julsånger, inkl en uppskattad 
version av ”Rudolf med röda mulen”. 2 december hade vi en mycket uppskattad konsert med 34 
körmedlemmar.
Kören hade en varierad repertoar och fokus låg på att det ska vara kul att sjunga, men vi har även 
haft övningar som att t ex lyssna på varandra, andas rätt osv. Vi försöker också lära oss några låtar 
utantill, vilket inte alltid är så lätt med tanke på att man både ska lära sig text samt en annan stämma 
utantill. En strävan är förstås att låta så bra som möjligt med de förutsättningar som finns.

Vandringarna. Vandringarna i Nerja genomförs i samarbete mellan AHN - Asociación Hispano-
Nórdica de Nerja och NFN –Norsk Förening i Nerja. Föreningarnas vandringsledare planerar och 
genomför vandringarna tillsammans. Deltagarna är medlemmar i organisationerna. Vi har tre 
vandringar per vecka: svåra, medelsvåra och lätta.
Under 2019 genomfördes 60 vandringar. Några hade ställts in på grund av regn. Antalet vandrare 
under 2019 var 2159, vilka tillsammans tillryggalade 18800 km och den sammanlagda stigningen 
var 690 km. Vi har alltså gått 46 % av ett varv runt jorden och nått 70 ggr högre än vad flygplanen 
flyger.

Teatergruppen. Vi började i oktober 2018 med att öva två gånger i veckan. Efter en välförtjänt jul 
o nyårsledighet startade vi igen den 7 januari 2019. Vi övade varje måndag o torsdag mellan 10 o 
16 på Casa Grande. Vi var 12 personer som stod på scenen. 7 kvinnor o 5 män. Dessutom musiker, 
scenarbetare, sminkös, ljud o ljustekniker samt regissör. Revyn spelades på Casa Grande. Genrep 
hade vi 14 mars samt offentligt genrep 18 mars. Sammantaget blev det fyra föreställningar med 
premiär den 19 mars. Fullt hus på samtliga. I samband med föreställningarna så ingick det en 
trerätters meny i priset. Allt blev väldigt lyckat. Inför hösten 2019 beslöt vi att ta en paus.

Webmastern. AHN Nerjas webbplats www.ahn-nerja.org är tillsammans med veckomötena, den 
primära informationskällan 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 105.000 besök gjorts på vår webbplats, detta motsvarar en ökning med 20% 
mot föregående år. De flesta besöken kommer från Sverige och Spanien.

Verksamhet utanför AHN:s regi

Facebookgruppen AHN Nerja hade vid årsskiftet 2019/2020) 2545 medlemmar (+366 2019, +995 
2018+2019). 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! Facebookgruppen AHN Nerja administrerades 2019 av Christina Hamacher och 
Anders Weiss.

Styrelsen
  
Ekonomi. Många medlemmar har, till vår stora glädje, fortsatt att betala in sina medlemsavgifter 
via hemsidan (tpv). Vi har som tidigare även mottagit medlemsavgifter både kontant och via kort i 
samband med våra måndagsmöten. Man kan även förbeställa via mail sitt medlemskort om man inte 
har tillgång till skrivare eller man inte kunnat skriva ut sitt medlemskort. Dessa hämtar man upp i 
samband med måndagsmötena. Vi har under året donerat pengar till Taller de Amistad Euro 500 
och JhovenesTallentos Euro 500. Styrelsen har beslutat att för 2020 fortstätta att stödja dessa båda 
föreningar med samma belopp som tidigare. Styrelsen kan konstatera att föreningen har en mycket 
god och stabil ekonomi. I övrigt hänvisar vi till den övriga ekonomiska rapporten. Inför 2020 har 
styrelsen beslutat att erbjuda möjligheten att även betala  föreningens fester och resor via 
föreningens kortdragare.
Antal medlemmar från år 2015:  1186 st, 1400 st, 1452 st, 1407 st samt 1474 st.
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Företagspelaren. Under 2019 är det 20 företag som varit med på vår webbsida som inbringat 
2700€. Vi uppmanar våra medlemmar att kika på företagspelaren och att utnyttja deras erbjudande.

Veckomöten. Under verksamhetsåret har 22 veckomöten genomförts, varav ett var årsmötet. 
Mötena har i genomsnitt haft 147 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.

Styrelsemöten. Styrelsen har hållit sex protokollförda styrelsemöten avseende verksamhetsåret. 
Möte med deltagare av styrelsen och aktivitetsansvariga hölls i mars och i oktober i samband med 
inledningen av höstsäsongen. 

Slutord
När vi nu summerar 2019 kan vi konstatera att vi är 1474 medlemmar i vår förening. Så många 
medlemmar har vi aldrig varit tidigare. Det finns dock inget självändamål att vi ska vara så många 
som möjligt. Det som är viktigt är att vi bedriver verksamhet som tilltalar de nordbor som 
övervintrar här i Nerja. De som är med i föreningen är ju det i första hand på grund av 
verksamheterna som vi har igång. Under året har vi haft 23 olika verksamheter/aktiviteter igång. 
Fantastiskt. Styrelsen vill tacka framförallt alla de som är verksamhets/aktivitetsledare av olika 
slag. Det är er förtjänst att vi är en så aktiv förening o kan erbjuda så många olika aktiviteter för 
våra medlemmar.
För att kunna bedriva en bra och stabil verksamhet krävs det att man håller ordning och reda på 
ekonomin. När vi nu gör bokslut för 2019 kan vi konstatera att vi redovisar ett plusresultat på 9 
795 €.
I slutordet i verksamhetsberättelsen från föregående år skrev vi en del om lokalproblematiken för 
föreningen. Vi i styrelsen känner nu att vi kommit en bra bit på väg när det gäller att få kontakt 
med de rätta personerna i kommunen. Det vill säga upparbetat bra kontakt med dem som 
bestämmer. Vi tror nu att det kan bli enklare att hitta lokallösningar för oss framöver. Vi har 
dessutom ett gott samarbete med Boka Nerja om att hyra lokaler hos dem.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som på olika sätt bidragit till föreningens framgångsrika 
verksamhet.Föreningen blir vad vi gemensamt gör den till.

Nerja den 4 februari 2020
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ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA

Styrelsens förslag till medlemsavgift

Medlemsavgiften oförändrad 20€ för 2021
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Valberedningens förslag till arvoden.

1. Ordinarie ledamöter oförändrat 75€, ordförande får 150€, kassör och 
programansvarig oförändrat 150€, som ersättning för telefonkostnader.

2. Webmaster får oförändrad ersättning om 300€ för telefonkostnader. 
3. Revisorerna får oförändrad ersättning om 50€ var.
4. Valberedningen får oförändrad ersättning om 50€ var.

Valberedningens förslag till nya styrelsen för AHN Nerja.

Ordförande: Frank Andersson, omval 1 år
Sekreterare: Pernille Abrahamsson, omval 2 år
Kassör: Agneta Rusk, omval 2 år
Ledamöter: Stefan Waller, sittande 2021

Gunnar Bäckström, sittande 2021
Jan Holm, omval 2 år
Jan Berg, sittande 2021
Carina Lysell, nyval 2 år
Emilio Ruiz Martinez, nyval 2 år

Revisorer: Marie-Louise Rosén, omval 2 år
Mats Ekman, sittande 2021

Rev.suppl: Åke Rietz, sittande 2021
Matti Hirvi, sittande 2021

Valberedning: Kjell Imeryd, sittande 2021
Ewa-Lotta Berg, omval 2 år
Tone Solli, nyval 2 år



ASOCIACION HISPANO-NORDICA DE NERJA

MOTION TILL ÅRSMÖTE DEN 24 FEBRUARI 2020 I AHN NERJA.
Sedan jag blev medlem (121 30) i AHN Nerja år 2012 har jag varit engagerad på 
olika sätt och startat en hel del AKTIVITETER sedan dess. Mitt och medlemmarnas 
problem har alltid varit att hitta lämpliga billiga lokaler för AKTIVITETERNA och 
ibland har det inte lyckats utan måste då skjutas på framtiden. I dag finns 24 olika 
AKTIVITETER att välja på och snart 1500 betalande medlemmar. I den egenskapen 
borde vi kunna få bättre och mer tillgång till kommunens lokaler och till billigare 
priser likaså hos de hotell vi nyttjar. Som exempel kan jag nämna att jag varit i 
kontakt med de AHN föreningar som finns på Costa del Sol och alla har på något 
sätt en LOKAL som bas och fler där man kan ta in 60 – 100 personer. 
Medlemsantalet hos dessa ligger i storleksordning 190 – 2300 och medlemsavgiften 
varierar 10 – 30€ och all verksamhet är ideell. De har hellre inga veckomöten utan 
har veckobrev via mail som når alla medlemmar och inte bara de som eventuella 
skulle medverka på veckomöten. Vissa föreningar äger sin lokaler, andra hyr eller 
kommunen upplåter utan kostnader. Om AHN Nerja med sina 1500 medlemmar 
kunde ha en egen LOKAL skulle en del av LOKALPROBLEMATIKEN kunna 
lösas genom att många av föreningens AKTIVITETER skulle kunna förläggas dit 
och vi skulle kunna ha vår utrustning (inventarier mm) på ett ställe och slippa frakta 
det fram och åter som sker nu. Vi skulle få en egen bas och där utveckla 
verksamheten tillsammans.
Jag föreslår att ÅRSMÖTET ger styrelsen i uppdrag att söka efter en lämpligt egen 
LOKAL och avsätta medel för ändamålet avseende både hyra, upprustning och 
inköp av inventarier samt att en arbetsgrupp bestående av minst 3 och högst 5 
personer får uppdraget att slutföra uppdraget så snart det kan vara möjligt dock 
senast under våren 2020 med kontinuerlig rapportering till styrelsen.
Jag har uppmanas av föreningens ordförande att lämna denna MOTION, se nedan
Avslutningsvis, det finns inget som hindrar dig att driva lokalfrågan. Det gäller att få 
medlemmarna med sig. Uttalande från Frank Andersson den 7 december 2019.
Jag tycker att du o ex. Hans Kjellström ska skriva en motion till AHNs årsmöte om 
nyttan av egen lokal. Så är det upp till medlemmarna att bestämma. Uttalande från 
Frank Andersson den 16 december 2019. 
Nerja den 12 januari 2020
Christer Bertling
Aktivitetsledare
Medlem 12130
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Styrelsens svar på motion om egen lokal i föreningen.
Christer Bertling har skrivit en motion till AHNs årsmöte om behovet av egen lokal för 
föreningen.
Christer har helt rätt när det gäller problematiken när det gäller att få våra lokalbehov
tillgodosedda. Som det varit de senaste åren så har vi framförallt hyrt in oss på olika
Hotellanläggningar samt använt oss av Boka Nerjas lokaler på Calle Granada för vissa
aktiviteter.
I början av 2019 fick föreningen en förfrågan om att hyra en lokal som låg Calle Huertos som
skulle kunna göras iordning och användas som föreningslokal. Styrelsen bjöd in de
aktivitetsansvariga till lokalen för att tillsammans med styrelsen gå igenom lokalen ifråga.
Den 29 januari 2019 träffades vi i den tilltänkta lokalen. Vi kunde då tillsammans konstatera 
att för att den lokalen skulle kunna tas i bruk för föreningsverksamhet så var en stor 
renovering nödvändig.
Som styrelsen uppfattade det så var entusiasmen ytterst måttlig hos de aktivitetsansvariga,
samma sak kan sägas om styrelsens ledamöter.
Styrelsen rapporterade också av frågan på årsmötet som var den 25 februari 2019.
Föreningens vice ordförande Stefan Waller är den som har ansvaret i styrelsen när det gäller 
att införskaffa lämpliga lokaler till våra aktiviteter. Under de senaste månaderna har Stefan 
lyckats att få till ett bra samarbete med Nerja kommun. Föreningen har nu – som exempel – 
blivit erbjudna att hyra idrottshallen uppe vid den kommunala anläggningen för olika fysiska
aktiviteter som gymnastik och gå-fotboll som ex.
Styrelsen har inte ”stängt några dörrar” för egen föreningslokal. Det som är speciellt för oss är
att vi har så olika aktiviteter. Många av föreningens aktiviteter har inget behov - eller redan 
löst lokalfrågan.
Styrelsen arbetar hela tiden för att hitta de absolut bästa lösningarna för föreningens
medlemmar.

Förslag till årsmötet
att: motionen anses besvarad när det gäller egen lokal
att: avslå att avsätta medel redan nu för ändamålet
att: avslå tillsättandet av en arbetsgrupp
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