
Verksamhetsberättelse för Svenskföreningen i Hua Hin verksamhetsåret 2016 
 
Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari – 31 december 

2016. 

 

Under året har styrelsen bestått av CG Ericsson, Rakel Fagerström, Anci Länta, Lars Håkansson, 

Lillvor Göthede samt Lars Olof Fagerström. 
 
Året har präglats av förnyelse. Årsmötesbeslutet om att gå från mötesavgift till årsavgift med-

förde en del förändringar. Hemsidan sfhh.se gjordes om till en medlemsdel och en offentlig del. 

Medlemsdelen är lösenordsskyddad. Lösenordet får man när man betalar medlemsavgiften. 

Innehållet på hemsidans två delar utvecklas löpande.  
 

Medlemsanslutningen har varit långt över förväntan och vi är nu över 150 medlemmar. Vår  

hypotes om 100 medlemmar under första året har kraftigt överskridits. Vilket är fantastiskt roligt 

men ställer också högre krav på att arrangera bra och intressanta medlemsmöten. Dessa möten  

är grunden i föreningens verksamhet och har alltid högsta prioritet i verksamheten. Vidare har 

dam- och herrluncherna blivit populärare. 
 

Styrelsen har också beslutat att inte ha medlemsmöten under oktober månad. Varken medlemmar 

eller styrelseledamöter (som funktionärer) finns på plats i rimligt antal, för att det ska vara 

meningsfullt att hålla möten den månaden. I stället har föreningen infört ett medlemsmöte i 

december. Herr- och damluncher hålls som vanligt även fortsättningsvis i oktober, vilket gör att 

det ändå finns en mötesplats under oktober. 
 
Vi har under året haft 5 medlemsmöten, 12 herr- och damluncher, en Ikearesa och en lunch 

med jultallrik på restaurang Prime. 
 

Under ett antal år har det hållits ett Luciafirande på hotell Dusit Thani. Detta blev dock inte av 

under 2016, trots att föreningen ordnade så att Svenska skolan och Dusit Thani träffades för att 

planera arrangemanget. Troligen är det personalförändringar på Dusit Thani som gjorde att 

hotellet inte visade något intresse för firandet. 

 
Ämnen under årets medlemsmöten har varit varierande. Bangkok hospital har deltagit med 

läkare som informerat om Alzheimers sjukdom, Denguefeber och Zikaviruset och dess spridning 

via myggor Vidare har vår svenska militärattaché från ambassaden berättat om sitt uppdrag i 

Thailand, medan hans fru berättade om vett och etikett i Thailand. Jan-Erik Hogane berättade om 

sitt företag, Cabinet, och hur det är att vara företagare i Thailand.  

 

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

övertyga Sveriges regering – i första hand en offentlig utredning under Socialdepartementet – 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 och nästa 

steg blir att avge remissvar på utredningens förslag.  
 
Medlemsmötena har i år flyttat till Grand hotel, vilket är lite mer centralt än föregående år. Dock 

behöver servicen förbättras en del där, främst när det gäller maten.  
Själva mötesplatsen för föreningen är dock inte ”huggen i sten”, utan vi letar vidare efter 

alternativa ställen. Dock vill vi helst vara på samma ställe hela säsongen, för att underlätta både 



för medlemmarna att hitta och för föreningens förhandlare, som inte behöver inleda nya 

förhandlingar alltför ofta. Det gör också att hotellet lär sig hur vi vill ha det. 
 
Föreningen startade under året en golfsektion. Inte för att konkurrera med någon annan förening, 

utan för att ge möjlighet till alternativa tävlingar. Det ledde bl.a. till en landskamp mot Norge, 

genom Nordmen i Hua Hin. Ett samarbete som kan utvecklas vidare. 
Under året har sektionen även förhandlat fram ett fantastiskt förmånligt greenfeepris  med Black 

Mountain, till en tävling i mars 2017. En ¨examen¨ för många spelare på en bra bana. 

 


