
Verksamhetsberättelse för Club Nordico Mar Menor 
 
Styrelsen för Club Nordico Mar Menor avger härmed sin verksamhetsberättelse för 2022 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande: Leif Levin 
Vice ordförande: PeGe Skoog 
Sekreterare: Ulf Nygren 
Kassör: Britt Berggren 
Ledamöter: Ronnie Bengtsson, Göran Bergström, Karin Franck 
Lisa Åslander, Matti Puotila, Annika Nilsson, Grete Löken, Rune Järpsten 
Suppleanter: Sirkku Rajanto de Benevides, Ulf Leismyr  
 
Sammanfattning 
Pandemin som påverkat oss under några år är äntligen på tillbakagång. Men i stället fick vi uppleva 
en ökande ekonomisk belastning bl.a. pga kriget i Ukraina. Både energipriser och matpriser rusade i 
höjden. Just på grund av detta så hade vi ett extra årsmöte i november då den ekonomiska biten såg 
ut att hamna på minus för 3:e året i rad. Men en ökning av medlemsavgifter, samt rekorddeltagande 
i våra aktiviteter under hösten, räddar ekonomin för 2022. 
Fokus under året har bl.a. varit om vi skulle vara kvar i nuvarande lokaler eller hitta andra alternativ. 
Vi kan i dagsläget konstatera att andra lokaler inte är aktuellt just nu. 
 
Ekonomi: Klubben har fortfarande en stabil ekonomi, mycket tack vare avslutningen på året. 
  
Sammanträden: C.N. har under året haft 11 styrelsemöten.  Några möten via Via ZOOM-länk. 
 
Medlemsutveckling: 403 medlemmar har betalt för 2022. En uppgång med 53 betalande 
medlemmar vilket är glädjande 
 
Styrelsen rapport om erhållna uppdrag från föregående årsmöte: 
Inga uppdrag att rapportera 
 
Tävlingar och andra aktiviteter. 
Alla aktiviteter var i gång under året.  
Petancan hade en mycket aktiv höst med rekorddeltagande.  
Klubbmästare i Petanca blev Åke Claesson, i golfen segrade Margareta Weissenböck i damklassen 
och Javier Lopez i herrklassen.  
Några av Arnes o Bettans promenader hade också ett stort deltagarantal. Golfen var i stort sett 
fulltecknad under året. 
Nya aktiviteter i form av Gympa (som tyvärr endast blev en gång pga skada) och Falun Gong kom 
med på schemat. 
Vinresa, klättra upp på Cabesa Gordo, fanns också med som aktiviteter. 
Cykelgänget har lagt många mil bakom sig. 
Spanskakurser finns också med i schemat. 
Under våren hade vi ett antal fotbollskvällar. 
En matresa till Mojacar var snabbt fulltecknad. 
Minigolf han vi också med att tävla i. 
Peter Källvik kom och höll ett föredrag om sin senaste bok 
N332 kom och informerade om nya trafikregler i Spanien. 
Klubbluncher, grillning i samband med Petancan  
Många julbadade och fick som belöning smaka Ullas glögg. 



Året avslutade på nyårsafton men bad där endast en viking, Kenth Widman, tog sig ett bad 
 
  
Slutord: Ett år som från början av året såg väldigt dyster ut förbyttes i positiva tecken. 
Med tanke på medlemsutvecklingen och deltagandet i aktiviteterna så finns en möjlighet att satsa på 
utveckling av klubben. Men det får den nya styrelsen lägga på sin dagordning. 
Till sist ett stort tack till alla som bidragit till våra verksamheter, och naturligtvis till alla er som 
deltagit. 
 
Los Alcazares mars 2023 
 
Leif Levin 
PeGe Skoog 
Ulf Nygren 
Karin Franck 
Britt Berggren 
Ronnie Bengtsson 
Annika Nilsson 
Göran Bergström 
Lisa Åslander 
Matti Puotila 
 
 
 


