
Verksamhetsberättelse för Svenskföreningen i Hua Hin 
verksamhetsåret 2017 

Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari - 31 

december 2017. 
  

Styrelsen har under året bestått av C-G Ericsson, L O Fagerström, Rakel Fagerström, Anci 

Länta, Lars Gullstrand och Lars Håkansson. 

Ordförande: C-G Ericsson 

Vice ordförande: Lars Håkansson 

Ekonomiansvarig: Anci Länta 

Webbredaktör: Lars Olof Fagerström 

Utskicksansvarig: Rakel Fagerström 

En resegrupp bildades under året, bestående av Lars Gullstrand, Rakel Fagerström och Anci 

Länta. 

2017 var första hela verksamhetsåret sedan föreningen införde medlemsavgift. Föreningen 

fick under året 237 betalande medlemmar, inkl. de tre hedersmedlemmarna/föreningens 

grundare (Gert Andersson, Lars Olof Fagerström, Margareta Olsson). För besökare vid möten 

och andra arrangemang fortsatte föreningen med mötesavgift. 

Med en medlemsavgift får föreningen ett mycket bättre ¨cash flow¨, om man jämför med vad 

den mötesavgift, som tidigare var enda inkomstkällan, gav. Då föreningen lever snålt och inte 

har några större utgifter, såsom arvoden m m, ser vi att medlemsavgiften kan sänkas till 

kommande år. Föreningens ekonomi kan anses vara god. 

Januarimötet innehöll ett besök från Sveriges Ambassad med Pär Kågeby i spetsen. Edwin 

Leak höll föredrag om Wildlife friends foundation. 

Årsmötet hölls som vanligt i februari. Denna gång med en thaibuffe som avslutning. Nyvald 

till styrelsen blev Lars Gullstrand. Lillvor Göthede avtackades för sin tid i styrelsen. Lars 

Håkansson höll också ett uppskattat föredrag om Hua Hins framtida infrastruktur. 

Golfsektionen fick ett gott gensvar på de tävlingar som genomfördes. En landskamp mot 

Norge hölls på Palm Hills GC, med Sverige som segrare. 

I början av mars spelades en tävling på Black Mountain GC. Detta tillsammans med Nordmen 

i Hua Hin. 

Under februari/mars genomfördes även ett par matlagningskurser. Med mycket nöjda 

deltagare. 

Dessutom genomfördes ett par resor till närbelägna Wildlife friends foundations anläggning, 

där vilda djur som levt i fångenskap åter ska få möjlighet att bli vilda. 

Marsmötet gästades av Birger Rexed från Medicall sjukvårdupplysning med säte i Hua Hin. 

Robin Coster föredrog en del om marknaden gällande hus och lägenheter. 

Då vi sett en ändrad vistelsetid för presumtiva besökare/medlemmar, beslöt styrelsen att ta 

bort oktobermötet och i stället ha ett i december. Därför började höstens mötessäsong i 

november, medan dam- och herrluncherna som tidigare började i oktober. 

  



Novembermötets föredragshållare var VD Harald Elisson från Black Mountain. Vid mötet 

gavs också en hel del information från styrelsen. Det kom ovanligt många besökare för att 

vara november, närmare 100 personer. 

Decembermötet besöktes av Svenska kyrkan från Bangkok samt biståndsprojektet Hang on 

hangers. 

En fråga som föreningen har drivit och driver, är att svenska skattebetalare som vistas längre 

tid – eller är fastboende – i Thailand ska få sjukvårdsförsäkring från Sverige för den skatt man 

betalar. Detta arbete bedrivs tillsammans med Svenskar på Phuket, Svenskar i Udon Thani 

och Scandinvian Society Siam i Bangkok. Lars Olof Fagerström är föreningens representant i 

detta arbete, tillika sekreterare i arbetsgruppen. Detta är inget som löses över natten, utan 

kommer att ta tid. 

Herr- och damluncher har hållits varje månad under säsongen. Ett antal restauranger har 

provats, med ¨gott¨ resultat och bra framförhandlade priser. 

I oktober slogs dam- och herrluncherna ihop till en gemensam lunch. Därefter var luncherna 

separerade, precis som tidigare. Besöksantalet ligger på cirka 20-30 personer per lunch. 

IKEA-resan den 12/12 hade cirka 30 deltagare. 

Även julbordet på PRIME restaurang den 7/12 blev välbesökt. 

Styrelsen ser framåt med tillförsikt att kunna utveckla föreningen vidare. Vad som oroar är att 

medlemskåren blir äldre och att vi ser ett annorlunda besöksmönster, med en förskjutning mot 

lite senare ankomst till Thailand. Många väljer också att avyttra sina hus och ev. hyra istället. 

Ett större antal åker också hem över jul/nyår. Detta måste vi beakta vid planeringen av våra 

aktiviteter. 

Vi har också ett 10-årsjubileum att planera för, inför kommande säsong. 

C-G Ericsson 

Ordförande 

Svenskföreningen i Hua Hin 

 


