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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen, detta sker tex genom att

vidarebefordra information från de skandinaviska ambassaderna. Samt även delge information

från Immigrationsmyndigheten här på Phuket. Även övrig information som kommer styrelsen

tillhanda och som bedöms vara av intresse för medlemmarna vidarebefordras också.

Styrelsen har under året haft tolv möten, samtliga är protokollförda. Valberedning och

revisorer har även varit kallade till dessa möten.

Under året har följande skett:

24/1 Ordinarie årsmöte med pizzabuffe och golf på Adventure golf

18/2 Båtresa med LaMoet. 17 medlemmar deltog

24/2 Konferens på Amari hotel där Thomas gick igenom våra IT lösningar.

28/2 Extra årsmöte där vi beslöt att minska styrelsen med 2 personer

7/12 Hade vi stort 15 års jubileum på Karlssons i Patong. Ca 50 medlemmar deltog.

Vi har i höst haft ett medlemsmöte på Bangkok Hospital. För övrigt har vi kallat medlemmarna

till lunchmöten på Karlssons Patong första onsdagen i månaden. Styrelsen har funnits på plats

och svarat på frågor.

Vi har köpt in stickers för att profilera oss. Vi har börjat arbetet med att åter hitta sponsorer

som kan ge oss rabatter.. Dessutom har vi börjat ta tag i en utmaning att dokumentera vad

som sker vid ett dödsfall i Thailand. Vi hoppas kunna presentera en del under 2023.

Vi som har valt att stanna kvar här, och de som bor här permanent har haft en frekvent

kontakt, med hjälp av golfen måndagar och boulen lördagar.

Föreningen säljer fortsättningsvis våra tröjor med Skpp-s emblem, detta har Rolf O tagit hand

om.

Föreningen (Thomas) utvecklar och uppdaterar hemsidan löpande.

Medlemskort kan köpas av styrelsemedlemmar och även på Phuket Adventure Golf i Bangthao,

Karlssons i Patong, Linus Limpans Place i Kamala och på Fullmoon Barber shop i Rawai.

Medlemsbetalning kan göras på både svenskt och Thai bankkonto.

Disposition av föreningens överskott. Kvarvarande medel överförs till kommande år.

Phuket Adventure Golf Bangthao 13 februari 2023
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