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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020 

 

Verksamhetsåret 2020 blev inte alls som det var tänkt och planerat. I mitten av mars så stängdes i princip hela 

Nerja ner på grund av Covid 19. I och med detta så upphörde även AHN Nerjas verksamhet. Under hösten 

2020 så startade dock viss utomhusverksamhet upp igen. Golfen, Petancan samt Padel har varit igång som 

vanligt.  

 

På styrelsemötet den 7 januari beslöt styrelsen att ställa in årsmötet som skulle varit den 22 februari på grund 

av Covid 19. Vi beslöt också att lägga ut verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen för 

verksamhetsåret 2020 på vår egen hemsida. 

 

Årsmötet för 2020 års verksamhet kommer vi att ha i samband med det ordinarie årsmötet för 2021 års 

verksamhet. Först årsmötet för 2020 års verksamhet o sedan årsmöte för 2021 års verksamhet.  

 

Styrelsen har givit ekonomiskt bidrag på 500 euro till Nerjas hjälporganisation för personer med 

funktionshinder (Taller de Amistad). Dessutom har vi givit ekonomiskt bidrag till Mascarillas Solidarias som 

tillverkade ansiktsmasker/munskydd samt till Nerja Solidarie som handlar och köper in mat till ekonomiskt 

hårt drabbade människor. Dessa beslut togs alldeles i början av pandemin. Respektive organisation har fått 

500 e.  

 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande:      Frank Andersson 

Vice ordförande: Stefan Waller 

Sekreterare:     Pernille Rantil 

Kassör:      Agneta Rusk 

Programansvarig: Pernille Rantil 

Ordinarie:  Carina Lysell, Jan Berg, Jan Holm, Gunnar Bäckström och Emilio Ruiz 

Adjungerad:  Anders Lysell 

 

Ledamot i förbundsstyrelsen: Frank Andersson och Stefan Waller  

 

Det totala antalet medlemmar minskade med 284 under året och uppgick till totalt 1 180. Av dessa var 1 176 

betalande medlemmar och 4 st ständiga medlemmar. 

 

Ansvariga för speciella aktiviteter har varit: 

Allsång: Björg Jahren Andersson 

Bibliotek: Gunnel Jeppsson, Ulla Bernström, Ulla Roempke och Gudrun Ydremark  

Bridge:               Gunilla Johansson 

Dans:   Christer Bertling 

Fester:   Yvonne Bergman och Caj Söderberg, Britta Helena Wänseth 

Filmklubb:  Ann Duse 

Fotboll:   Lars Joelson och Öyvind Ruch 

Golf:  Susanne och Jan Sjöblom 

Gymnastik:  Laila Söderström 

Gå fotboll:  Christer Bertling 

Kulturhistoria:  Ulla Alfredsson och Rolf Bjernstrand  

Kyrka:   Pernille Rantil 

Kören CanTaTon: Anna Nejdling Ekman 

Petanca/Boule:  Bo Holmlund 

Resor och Kultur: Marie Fellbom 



Skidresor:  Ewa-Lotta Berg 

Släktforskning:  Roland Randefelt 

Styrkegympa:  Susanna Wijk 

Teatergrupp:  Gun Hamnered 

Teknik:   Claes Askeroth 

Tennis och Padel: André Pikosz och Kim Sjunnesson (Padel) 

Vandringar:  Henrik Stensrud, Bo Viklund och Finn Tuft 

Vattengympa:  Elsmarie Söderberg 

Nya aktiviteter:  Christer Bertling m fl 

Web-master:       Anders Lysell 

Värdinnor/värdar: Marit och Rolf Carpelan, Birgit och Gunnar Ryman, Kerstin Högberg-Karlström och 

Owe Karlström, Anita Grenros Hirvi och Matti Hirvi, Helena Ericsson och Erik 

Egnell, Agneta Löwgren och Anita Rylander, Christina och Hans Hamacher, Barbro 

Thomsgård Joelsson och Lars Joelsson, Birgitta och Lars Otterberg, Elisabet Skagert-

Sjöberg och Lars Sjöberg, Lillian och Kjell Kristiansen, Vivianne Granath och Gun 

Palm och Eva Ljung och Hans Emilsson 

Revisorer:  Marie-Louise Rosén och Mats Ekman 

Valberedning: Kjell Imeryd sammankallande, Tone Solli och Ewa-Lotta Berg 

 

Nuvarande styrelse har hållit fem protokollförda styrelsemöten avseende verksamhetsåret.  

 

Veckomötena nio möten blev det innan pandemin bröt ut med i snitt 150 besökare per möte. Programutbudet 

har bestått av såväl underhållning som föredrag. I samband med dessa möten har medlemmarna fått 

information och nyheter om väsentliga händelser i Spanien och från Nerja med omnejd, samt uppdatering om 

föreningens aktiviteter. Möteslokal har varit Hotel Perla Marina.  

Allsången. På AHN:s måndagsmöte hade vi allsång den 3 februari. Vi hade också allsång på Perla Marina 

torsdagen den 27 februari. Planeringen var att ha allsång var tredje torsdag. Allt inställt efter den 14 mars på 

grund av Corona. Trist...Vi som stod för allsångs-aktiviteten var Björg Jahren Andersson, sång, Göran 

Eriksson, keyboard och Lennart Ahl, gitarr. 

Biblioteket. Har haft öppet på torsdagar mella 14:00 och 16:00 

 

Bridgen 2020 blev ett trist bridgeår som vi gärna glömmer. Direkt efter vårt senaste årsmöte i februari 2020 

fick vi hastigt lägga ner all verksamhet. Olämpligt pga smittrisk och snabbt också olagligt.  

Bridgestyrelsen har därför beslutat att allt som beslutades för 2020 också gäller för 2021. Samma styrelse, 

valberedning mm. De som betalat medlemsavgift 2020 behöver inte betala för 2021.  

Vi håller tummarna för spel till hösten. Förutsatt att det fungerat med vaccin och att spanska myndigheter 

tillåter spel på Paradoren. Tills dess försök spela med några få och spela Funbridge och BBO på nätet!!! 

 

Dans 

 

Fester   

 

Filmklubben Inför säsongen 2020 utsågs Anne Duse till ny aktivitetsledare för AHN:s Filmklubb efter Ewa 

Johansson. Samtidigt bildades en arbetsgrupp för Filmklubben med följande personer; Annika Sanmark, Ewa 

Johansson, Claes Askeroth, Mariann Ahnlund och Lars Jonsson. Filmklubbens motto är att visa ”film som 

med humor och allvar rör vår själ”. 

Normalt visas sex filmer per verksamhetsår på Centro Cultural i Nerja. På grund av pandemin visades under 

2020 endast två filmer; onsdag den 22 januari, ”Hemkomsten” av den kinesiske regissören Zhang Yimou, och 

onsdagen den 26 februari, ”The Vacations of our Lifes” med bl a Helen Mirren. Båda filmvisningarna var 

välbesökta och efteråt arrangerade Arbetsgruppen sammankomster med ”filmsnack” och tapas. 

 

Fotboll  

 

Golf  

 



Gymnastik angående verksamhetsberättelsen så vet jag att 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 21/2, 9/3 hade jag två 

grupper. En 10.00-11.00 och 11,00-12.00. Det var många deltagare i varje grupp men min deltagarlista har jag 

inte tillgång till. Gissar ca 20 deltagare per grupp eller fler. På grund av pandemin ställdes allt in efter den 9 

mars 2020. Det var roligt och populärt att gympa. Delade ut program med rörelser för dem som ville ha.  

 

Gå fotboll 

 

Kulturhistoria 

 

Kyrkan har inte haft några gudstjänset under året i Nerja. 

 

Kören CanTaTon Vi hann ha 9 körövningar på våren, innan lockdown, med drygt 40 deltagare. Vi övade 

mestadels vårsånger, men även några andra sånger som skulle ha uppförts på vår vårkonsert 23 mars. Tyvärr 

blev den förstås inställd.  Övningarna och konserten på hösten blev förstås tyvärr inställda på grund av 

coronapandemin. 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.  

Petancan Har under år 2020 haft årsmöte med avslutning av 2019 därefter två st.protokollförda styrelsemöten. 

Styrelsen har följande sammansättning: 

Ordförande  Bo Holmlund 

Vice ordförande  Lars Joelson 

Sekreterare         Kerstin Högberg Karlström 

Kassör                Owe Karlström 

Vice kassör         Jan-Erik Törnquist 

Övriga som ingår i sektionens ledningsgrupp: 

Tävlingsansvariga  Modesta och Jan Berg 

Banansvariga  Jan Holm 

Klubbmästare   Kalle Ramström och Jan-Olov Lundblad 

Förutom de löpande aktiviteterna så arrangerades följande tävlingar 

damsingel och herrsingel, pågrund av pandomin och de restriktioner som råder blev övriga tävlingar och 

evenemang inställda, utom Annadagspetankan som hade 30 st. deltagare. Under året har de tävlingsansvariga 

ordnat en informations och instruktionsdag. Årsmötet som vi planerat till slutet av januari 2021 uppskjutes på 

grund av pandemin till januari 2022 det innebär att alla valda får ett års förlängning på sina åtaganden 

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, 219 medlemmar i 

sektionen och hade under året 123 st gästspelare. 

 

Resor och Kultur den planerade resan blev inställd 

 

Skidresor 3 resor till Sierra Nevada blev det innan de stängde pga pandemin 

Släktforskning   

 

Styrkegympa 

 

Teatergruppen 

 

Teknik 

 

Tennis och Padel Vi har spelat padel tre gånger i veckan. Fyra banor har varit uppbokade på den kommunala 

anläggningen uppe vid badhuset. Den 14 mars upphörde spelandet på grund av Corona. Padel-banorna 

stängdes. Från och med 1 oktober så är spelandet i full gång igen. Samma dagar som tidigare. Jörgen Flodin 

har sedan starten för fem, sex år sedan varit ansvarig för padeln. Under senhösten lämnade Jörgen över 

ansvaret till Kim Sjunesson 

 



Vandringarna Under säsongerna genomförs vandringar tre gånger i veckan i samarbete med Norska 

Föreningen i Nerja. Under den gångna säsongen hann vi med 27 välbesökta och uppskattade vandringar fram 

tills Spanien stängde ner på grund av Coronapandemin. 

Höstens vandringar planerade kunde av kända skäl inte genomföras. 

Vandringsledarna har som vanligt bidragit till att vandringarna har genomförts på bästa sätt. 

AHN Nerjas egen webbplats noterar fortsatt ökat besöksantal och är genom webmasterns försorg en utmärkt 

källa till information om föreningens aktiviteter, lokala nyheter mm. 

 

Beträffande AHN Nerjas ekonomiska ställning hänvisas till bokslutet.  

 

Styrelsen vill tacka alla de medlemmar som på något sätt bidragit med sitt frivilliga arbete till verksamheten 

under 2020. 

 

 
 


