
Verksamhetsberättelse Svenskföreningen i Hua Hin verksamhetsåret 2019.

Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari - 31 december 
2019. Styrelsen har under året bestått av Anci Länta, vice kassör och webmaster, Henrik Nybom, 
lunchansvarig, Anna-Lena Öberg, reseansvarig samt Lars Håkansson, ordförande.

Föreningen sänkte medlemsavgiften till 200 Baht/medlem. Å andra sidan är numera våra  
aktiviteter endast till för medlemmar. Vid luncherna kan man ta med en gäst som då skall erlägga 
en extra avgift om 100 Baht. Föreningen hade 2019 ca 165 medlemmar, inklusive 
hedersmedlemmarna (G Andersson, L-O Fagerström, M Olsson, C-G Ericsson). Föreningen har inga 
arvoden och lever sparsamt. Ekonomin är i god balans och det finns en mindre buffert.

Vi har tillåtit kommersiella framträdanden, men varit noga med att det ”inte går över styr”, utan 
att våra medlemsmöten ändå kan hållas på en strikt och bra nivå. Vi har ökat på våra utflykter och 
resor något och det har fallit bra ut, då alla resor varit fullbokade. Vi deltar även som medarrangör 
när Svenska kyrkan håller låda och sjunger på Sportcenter94. Arrangemanget är ett samarbete 
mellan Sportcenter94, Svenska Kyrkan och SfHH. Detta sker första måndagen i varje månad. 

På de övriga medlemsmötena har föreningen försökt hitta lämpliga föredragshållare. Vi har lyssnat
på en tjej som arbetar vid polisen i Hua Hin, det blev en lärorik upplevelse för oss utlänningar. Ett 
barnhem för föräldralösa barn, kom till oss och uppträdde så att inget öga var torrt. När man 
sedan sjöng ”I natt jag drömde”, på svenska, då fanns det mycket känslor och glädje i lokalen. 
Hotellchefen på Grand Hotel höll ett intressant föredrag om Hua Hin, dess infrastruktur samt lite 
om vad som är på gång i Hua Hin. Vi har haft mäklare som berättat om husmarknaden i Hua Hin.

På våra herr- och damluncher kommer mellan 15 – 30 personer, förutom julbordet, där vi i år blev 
70 stycken som fick smaka av Primes fantastiska ”svenska” julbord. Vi försöker prova lite nya 
restauranger vid våra lunchträffar, men håller även fast vid gamla klassiker, som synes vara 
populära. Vid damluncherna finns det ofta ett inslag av något litet inlägg eller förevisning av något.
Även vid herrluncherna finns det ibland ett litet inslag. 

IKEA-resan låg bätte i tiden detta år. Sillen var inte slut och samtidigt fick de flesta lite julkänsla när
man var där. Ett litet gäng på 16 personer reste till Bangkok under ledning av Janne Truschel. En 
uppskattad resa, som förmodligen kommer tillbaks. Matlagningskursen blev fulltecknad och 
genomfördes i februari.

Kravbilden från svenskar i Hua Hin är annorlunda nu jämfört med för 15 år sedan, då de flesta var 
noviser i den thailändska kulturen. Nu har många utvecklat sina egna intressen och det finns en 
uppsjö med olika föreningar som tillgodoser olika behov för svenskar i Hua Hin. Det finns cykel-, 
golf-, innebandy-, bridgeklubbar, gym, moppegäng, kitesurfare, fiskare och många fler 
sammanslutningar att engagera sig i. 
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