
 

Verksamhetsberättelse för Söndagsklubben år 2013 

 
 

Om verksamhetsåret 2012 präglades av inaktivitet så präglades året 2013 snarare av 

passivitet. Det som ökade var antalet icke genomförda B-aktiviteter. 

 

 Medlemmar: Inga nya medlemmar under 2013. Vi har nu börjat uppnå så hög ålder att vi 

får börja glädja oss åt att s.k. naturlig avgång inte har minskat medlemskadern. 

 Möten: Söndagsklubben höll under 2013 planenligt exakt 52 st. söndagsmöten som alla 

bokförts nogsamt. Årsmöte avhölls den 5/1 2013. Ett extra möte hölls 23/4 till minne av 

att det var 10 år sedan Jean-Pierre gick bort. 

 Närvaro: Statistik presenteras. Dennis blev detroniserad och ny mästare är Håkan Ö.G 

med 50 söndagsmöten. Den 17:e mars firade vi dock Dennis 500:e söndagsmöte och han 

är nu uppe i 535 totalt. Jonas är tvåa med 522 möten.  

Personal: Servitris/bartendris: Emma servade oss 27 söndagar, i en klass för sig före Boje 

och Louise med 14 var. 

Kock: Dragan förstås men 2013 orkade han bara med 36 söndagar. 

Disco Queen: Åter seger för Biljana med 21 söndagar, knappt före Suzanna med 20. 

Hang-Arounds: Martin och Gisela är så ingifta att de inte räknas. Patrik räknas definitivt 

inte. Skuggan, Henrietta & Magnus smyger däremot in sig i gänget. Efter Bakfickans 

tillbakagång ser vi nu även Håkan Mif och Stefan lots allt som oftast. 

 Evenemang: B-aktiviteterna är ett utrotningshotat släkte.  



 Boulebatalj mot Tipsklubben genomfördes äntligen den 4/5 och vi lyckades efter en 

dramatisk upplösning avgå med segern. Vi är värdar för 2014 års tävling. 

 
 Bupcyklingen genomfördes den 25/5 och uppvisade ett uppsving. Vi var bara sex som 

startade cyklande, men blev fler och fler efterhand och totalt deltog sexton män och 

kvinnor i evenemanget. En succé med andra ord. 

 BM i 5-kamp i Kivik den 10/8: Sju deltagare får anses godkänt, kanske inte godkänt 

att värden Texas vann men så blev det i alla fall. 

 Baluns på nyårsafton 31/12: Fem medlemmar + en junior hang-around firade enligt 

fjorårets koncept. Drajor hos Texas, lax och oxfilé hos Slavi, Lollo, Gordana & 

Drazenko på JPs. Godis, bubbel vid 12-slaget, cigariller samt övrigt dryckjom avnjöts 

hos Ö.G.  

 Ej genomförda aktiviteter: Många! 

 Bemärkelsedagar: Två sextiåringar firades under året: Wicke firades den 22/3 med en 

överraskningsfest hemma hos Tessan som blev mycket lyckad. 

 
Jonas firades på söndagsmötet den 15/12 med en Staropramen-tårta. 

Snoddas blev morfar i november! 

Retroaktivt kan vi konstatera att Jonas gjorde sitt 500:e Söndagsmöte den 14/7 så vi kan 

fira det med en skål på dagens årsmöte! 

 Jubileum: Första veckan i juni firade Drazenko 10 år som krögare på JPs. Detta gjordes 

med gratisbuffé och jubileumspriser på öl. Söndagsklubben uppvaktade med exklusiv 

maltwhisky och whiskyglas med JPs logga ingraverad. Uppvaktningen skedde lördagen 

den 1/6 med en rejäl fest. 



 Guldfirande: Söndagsmötet den 3/11 sammanföll med firandet av MFFs allsvenska guld. 

Samtliga medlemmar utom Snoddas och Tessan deltog helhjärtat, somliga iklädda 

guldkavajer. 

 Konsumtion: Årets shots – GaJol är ohotad i shottoppen. 

Årets mat: 10-årsjubiléets gratisbuffé var givetvis uppskattad. Bland personalen var det 

pizza som var populärast. 

Årets öl: Mht Dennis rekord i möten måste det åter vara Falcon! 

Årets icke-borstbindare: Jonas har oavsiktligt dragit ner sitt rökande till ca en cigg i 

halvåret. Bravo. 

 Kultursektionen har vilat men planer finns på kulturmöte i början av 2014. Ny film har 

kommit! 

 Publikationer: 

 Årsmötesprotokoll 5/1 2013. 

 Söndagsklubbens stadgar 

 Söndagsklubbens loggbok Nr 1 januari 2003, Loggbok Nr 2 mars 2006 och  

Loggbok Nr 3 oktober 2009 – dec 2011. 

Loggbok Nr 4 1/1 2012 -  

 Jubileumsskrift till festen 16/4 2011. 

 Verksamhetsberättelse för år 2013. 

 Logg 2013. 

 11-års-logg 2003-2013. 

 Söndagsklubbenshemsida uppdaterades ytterst sporadiskt, men dock. 

http://sondagsklubbenpajps.weebly.com/index.html. 

 

Vädret har varit ytters gynnsamt mot slutet av året, inte en minusgrad och inte en snöflinga 

har synts till. Medlemmarna har därför kunnat frekventera sitt stamlokus extra flitigt under 

julhelgen. Vi skall heller ej glömma sommaren, som var fantastisk. Första mötet på 

uteserveringen var den 5/5 och utesäsongen varade behagligt länge. Kalendern är också vänlig 

mot oss eftersom dagen för årsmötet åter infaller på en söndag. Det måste vara ett omen för 

ett gott 2014. Vad vi vet är också att Doc kommer att fylla 60 och att Håkan Ö.G med all 

säkerhet kommer att göra sitt 500:e möte. 

 

Malmö 2014-01-02 

 

Texas, eder pennhållare 
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