
Förslag till verksamhetsplan för Svenskföreningen i Hua Hin 2017 
 

     Styrelsen planerar under året 2017, med fortsättning hela säsongen 2017/18, ett antal aktiviteter. De 

bedöms både rymmas inom stadgarnas ändamålsparagraf och utveckla och bredda föreningen för att 

täcka fler av de behov och önskemål som svenskar i Hua Hin – Cha-Am-området har. 

Ändamålsparagrafen lyder: 

” Föreningen har som ändamål att verka för utbyte i Thailand mellan svensk och thailändsk kultur 

samt att verka för uppbyggnad av sociala relationer mellan svenskar i Hua Hin och det thailändska 

samhället. Föreningen är politiskt och religiöst neutral och obunden.” 

Följande aktiviteter planeras: 

 med kraft fortsätta driva ¨sjukvårdsförsäkringsfrågan¨ 

 hålla fem månadsmöten under säsongen 2017/18, med start i november, med så  

intressanta föredragshållare som möjligt 

 i möjligaste mån hålla föreningen ¨up to date¨ gällande immigrationsfrågorna  

 arrangera sex herr- respektive damluncher, med start i oktober, samt en gemensam jullunch 

under december. 

 arrangera matlagningskurser efter intresse 

 arrangera utflykter, bland annat till IKEA 

 arrangera tre golftävlingar under säsongen samt försöka ge bra greenfeepriser för medlemmar 

 ha sponsorer eller arrangörer som ger ett mervärde för föreningens medlemmar 

 ha dörren öppen för andra aktiviteter som föreningens medlemmar eftersträvar och önskar 

 

Vidare ska föreningen ha ekonomin i balans, med en viss buffert. Ett mål är också att ha fler än 180 

medlemmar vid verksamhetsårets slut. 

 

Utvecklingen av respektive del av föreningens hemsida sfhh.se är hela tiden ett pågående projekt.  

 

Vi ser även att herr- och damluncherna ökar i popularitet som mötesplatser. Vi behöver dock se över 

lunchverksamheten och ge dem något mer innehåll än att bara träffas för att äta och umgås med de 

som sitter närmast.  

 

Föreningen driver, tillsammans med andra svenska föreningar i Thailand, frågan om att övertyga 

Socialdepartementet och Sveriges regering att införa en sjukvårdsförsäkring för svenskar som bor, 

eller vistas längre tid, utanför EU/EES-området. Ett digert arbete som kommer att ta tid. Utredningen 

har fått några skrivelser av oss och nästa steg blir att till Socialdepartementet avge remissvar på 

utredningens förslag. Detta är ett långsiktigt arbete och kommer att avrapporteras på hemsidan. 

Föreningens golfsektion kommer under året att arrangera golftävlingar, bl.a. en landskamp mot Norge 

tillsammans med Nordmen i Hua Hin. Ett samarbete som kan utvecklas vidare. Sektionen har även 

förhandlat fram ett förmånligt greenfeepris med Black Mountain till en tävling i mars 2017. 

En ¨examen¨ för många spelare på en bra bana. 

Under februari kommer även första ¨föreningsmästarna¨ koras vid en tävling. 

Föreningen planerar även att starta fler sektioner, för olika verksamheter, t.ex. för att stärka samarbetet 

med olika områdesföreningar. 

 


