
Verksamhetsberättelse. 

Avser verksamhetsåret 2014. 

Styrelsen: 

Barbro Rehnberg, delat ordförandeskap. 

Lars Olsson, delat ordförandeskap. 

Lars Olof Fagerström. 

Carl-Gunnar Eriksson. 

George Andersen. 

Ingemar Jansson. 

Siv Andell-Jonsson (avgick under året) 

Stefan Jerling (avgick under året) 

Adjungerande: 

Per Damsberg. 

Gert Andersson kom in som adjungerad ordförande i september. 

Margareta Olsson kom in som adjungerad i oktober. 

Observatörer: 

Robin Coster. 

Robert Kapu. 

Rakel Fagerström. 

Lillvor Göthede. 

Styrelse- och medlemsmöte. 

Under verksamhetsåret har vi haft 7 styrelsemöte och 5 medlemsmöte. 

Dam- och herrluncher. 

Under verksamhetsåret har vi haft 7 damluncher och 5 herrluncher. 

Vår hemsida. 

Flera justeringar har genomförts och vi har idag en mycket välbesökt 

hemsida. Den kan självklart bli bättre om vår ”webmaster” får in material. 

Framför allt information om vad som händer i Hua Hin. Lars Olof, som sköter 

hemsidan från Sverige, är i mångt o mycket beroende av allas benägenhet att 

skicka in material. 

 



Gästföreläsare. 

Detta är ju på flera sätt grunden för vår verksamhet. Det handlar ju hela tiden 

om att få ett så varierande program som möjligt. Att kunna tillgodose de 

flestas önskemål. Pär Kågeby har som vanligt ställt upp för oss och han var på 

besök i oktober. Bangkok Hospital tillhör också våra trogna gästföreläsare. 

Vidare har vi haft information om fastighetsmarknaden och ett synnerligen 

spektakulärt besök från ”boxkillarna”. Ett företag som kunder erbjuda ett 

stort antal TV-kanaler på svenska. 

Vår stora enkätundersökning. 

Denna kommer vi mer detaljartat att redogöra för under rubriken 

”Verksamhetsplan” 2015. Allt peka på att den sociala gemenskapen är 

mycket viktig. Att träffas och komma samman. Att få utbyta erfarenheter och 

kanske träffa nya bekanta. 

Våra aktiviteter. 

Vi har tyvärr inte klarat av att utveckla arbetet med en ”intern” 

reseverksamhet. Den stora personalbristen har gjort det omöjligt att 

förverkliga våra intentioner. Det blev dock som vanligt en så kallad IKEA-resa. 

Mycket uppskattat och troligen en följetong i vår verksamhet. Vi genomförde 

även vårt Luciafirande på Dusit Thani. Något som troligen ser ut som en stor 

och uppskattad tradition. 

Immigrationen. 

Detta blev under året ett stort ämne som vi ägnade mycket tid åt att förklara 

och utvärdera. Här har Margareta Olsson och George Andersen gjort stora 

insatser för att alla medlemmar skall kunna få relevant information. Något 

som stundtals var svårt eftersom det kom många och olika besked från 

myndigheterna. 

Vår ekonomi. 

Denna är som vanligt god och till stor del beroende på låga omkostnader. De 

överskott som kan uppstå går tillbaka till medlemmarna i någon form. 

Detta grannlaga arbete, att sköta föreningens ekonomi, handhar Barbro 

Rehnberg på ett förträffligt sätt. 

 



Styrelsearbetet. 

Har varit mycket, mycket svårt under året. Avgångar ur styrelsen av 

personliga skäl. Sjukfrånvaro och eget arbete har tagit tid från 

styrelsearbetet. Långa stunder har det bara funnits 1 styrelseledamot på plats 

i Hua Hin. Det har faktiskt handlat om att på bästa sätt hålla skutan flytande. 

När det var som besvärligast tillfrågades Gert Andersson om han var villig att 

ställa upp som adjungerad ordförande fram till årsmötet 2015. 

Med hjälp av 4 observatörer och lite go fick vi det skadskjutna skeppet att 

sakta men säkert flyta för egen maskin. 

Dessa händelser ställer så klart saker och ting på sin spets. Vad vill våra 1.000 

medlemmar? Jo, det vet vi rätt väl genom enkätundersökningen. Men, är 

man beredd att ta ansvar och ställa upp och hjälpa till på olika sätt? Så här 

långt inte! Vi tror att det fordras en attitydförändring för att föreningen skall 

kunna fortsätta och utvecklas till medlemmarnas fromma. 

Hua Hin i januari 2015. 

Styrelsen i Svenskföreningen i Hua Hin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


