
Verksamhetsberättelse 
Avser verksamhetsåret december 2011 samt år 2012 

 

Styrelsen. 
Gert Andersson: ordförande. 
Henrik Nybom: vice ordförande och företagskontakter. 
Barbro Rehnberg: ekonomi. 
Lars Olof Fagerström: ansvarig för vår hemsida. 
Margareta Olsson: ansvarig för damluncherna mm. 
Carl-Gunnar Eriksson: kontaktperson Grand Hotel. 

Siv Andell Jonsson: aktiviteter. 

Birgitta Bernhardsson: aktiviteter. 
Else-Marie Lundin: aktiviteter. 
Lars Olsson: sekreterare. 
Stefan Jerling: adjungerad. 
Aom: adjungerad som kassör. 

Styrelse- och medlemsmöte. 
Under verksamhetsåret har vi haft 12 styrelsemöten samt 5 medlemsmöten. 

Dam- och herrluncher. 

Damluncherna har utvecklats mycket positivt. Under verksamhetsåret har vi 
genomfört 7 damträffar. Herrluncherna har precis kommit igång och vi har 
haft 2 möten så här långt. 

Vår hemsida. 
Föreningens hemsida, www.svenskforeningenhuahin.se, är vi mycket stolta 
över. Hemsidan uppdateras regelbundet med mötesreferat, erbjudanden och 
nyheter som rör föreningens medlemmar. 

Gästföreläsare. 
Detta är ett synnerligen viktigt inslag i vår verksamhet. Under verksamhets- 
året har vi bland annat haft besök av Svenska Handelskammaren i Bangkok. 
Vidare Khun Ton från P&A Notary samt vår nye honorärkonsul Khun Victor. 

Våra aktiviteter. 
Dessa har av olika skäl varit begränsade. Det är dock vårt mål att vi under 
2013 skall kunna erbjuda ett betydligt större urval. 

Företag med rabatterbjudanden. 

Under verksamhetsåret har vi efter medlemmarnas önskemål begränsat 
antalet företag. En koncentration till restauranger har skett. 



Styrelsearbetet. 

Det har på många sätt varit ett intensivt verksamhetsår. I februari hade vi 
besök av Svenska Handelskammaren i Bangkok. De beskrev situationen för de 
svenska husägarna i mörka färger. Många uppfattade att fanns en risk för att 
förlora hus och hem. Veckan efter hade Khun Ton på P&A Notary ett 50-tal 
oroliga svenskar på besök. På mötet i oktober kunde Khun Ton förklara och 
ge sin syn på situationen. Han gav en betydligt ljusare bild som uppenbart 
lugnade de flesta. 

Den stora händelsen under året var så klart installationen av vår nye 
honorärkonsul i Hua Hin, Khun Victor. Vi har fått ett fantastiskt fint konsulat 
på Dusit Thani. Detta har blivit verklighet till viss del genom vår påverkan. Nu 
behöver vi inte åka till Ambassaden i Bangkok för att få enklare dokument. 

I november arrangerade vi månadens medlemsmöte på Dusit Thani. Då fick vi 
”besök” av Khun Victor (som är general manager på just detta vackra hotell). 
Pär Kågeby från Svenska Ambassaden skulle också deltagit men han blev 
tyvärr akut sjuk och fick uppsöka ett sjukhus. Detta till trots uppnådde vi den 
högsta besökssiffran någonsin. 228 personer besökte vårt medlemsmöte. 

För andra året i rad arrangerade vi en busstur till Ikea i Bangkok. Lika upp- 
skattat som året dessförinnan. För första gången arrangerade vi ett Lucia- 
firande i Hua Hin. Platsen, Dusit Thani, var vald med omsorg. Det blev en stor 

framgång och vi har redan förvissat oss om att det blir ett nytt Luciafirande 
den 13 december 2013. 
 

Vi har inlett ett nära samarbete med Immigrationen i Hua Hin. Detta, att vi 
kan ha en bra dialog med en mycket viktig myndighet, kommer att vara till 
glädje för alla medlemmar. 
 

Vår ekonomi. 
Denna är god och till stor del beroende på att vi har synnerligen låga 
omkostnader. Ingen i styrelsen är arvoderad och vi betalar inget honorar till 
våra gästföreläsare. Å andra sidan har vi relativt begränsade intäkter. De 
överskott som kan uppstå ges tillbaka till medlemmarna i form av en starkt 
subventionerad buffé i samband med årsmötet. 

Hua Hin i januari 2013. 
Styrelsen i Svenskföreningen i Hua Hin 

 


