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Det ser nästan ut som en brudbukett men det är bättre än så, Emma Bruun årets servitris 

2013. Årsmötesdeltagarna ser lätt chockerade ut. 

 
Verksamhetsåret 2014 präglades i viss mån av medlemmarnas tilltagande ålder. De enda som 

blir yngre är personalen i JPs bar. Söndagsmöten hölls med normal frekvens och hr hov- 

krögare Drazenko bjöd under året på oräkneliga GaJol vilket skall honoreras. Antalet 

genomförda B-aktiviteter var få. Kvaliteten var dock hög och med segern i Boulematchen 

måste vi givetvis vara ytterst nöjda. 

 

 Medlemmar: Inga nya medlemmar under 2014. Antalet barnbarn har dock ökat, varför 

mer fokus borde riktas på knattesektionen. En medlem gick från arbetande hedersmedlem 

till passiv sådan, och blir därmed mer jämlik de ordinarie medlemmarna. 

 Möten: Söndagsklubben höll även under 2014 52 st. söndagsmöten som alla pliktskyldigt 

bokförts. Årsmöte avhölls söndagen den 5/1 2014. Traditionellt pizzamöte avhölls på 

Slottstaden den 1/1 och den 16/4 hölls ett möte på Klubbens 13-årsdag. Ett extra möte 

hölls också den 28/11 då Gina avtackades efter 12 år och 187 söndagars tjänst. 

 Närvaro: Statistik presenteras. Håkan ÖG toppar i år tillsammans med Brad på 50 

söndagsmöten. ÖG blev i höst tredje man i 500-klubben och är nu uppe i 505 söndagar. 

Texas gjorde på årets sista söndag möte nr 400.  

Personal: Servitris/bartendris: Emma men med efternamn Andersson blev i år knapp etta 

med 22 söndagar före Lollo med 20. 

Kock: Ny mästare blev Ma med 23 mot Dragans 20 söndagar! 

Diskus: Även här en ny mästarinna i form av Maja med 20 söndagar, klart före Biljana 

med 12. 



Hang-Arounds: Henrietta & Magnus dominerar! Många himmelsblå, tex. mor & son på 

bord 2, Gunilla & Emil, trogna söndagsgäster. 

 Evenemang: B-aktiviteterna duggar inte tätt precis. Vid denna upplagas pressläggning har 

endast tre (3) aktiviteter genomförts:  

 Bataljen mot Tipsklubben genomfördes den 3/5 och trots att motståndarna var 

förstärkta med unga proffs blev det efter en heroisk insats åter seger, 10-6. Roberto 

skötte förtjänstfullt grillandet och avlastade oss därmed. 2015 är det Tipsklubben som 

arrangerar mötet och stora planer smiddes på att Söndagsklubben ska anlända i inhyrd 

rosa limousin och därmed knäcka motståndarna direkt. 

 
      Ö.G. & LarssonAnders inspekterar en limousin men underkänner färgen. 

 

 Båt- och tågresa Öresund runt genomfördes den 10/5 med varierande framgång. Brist 

på rekognosering skapade en brist på öppna krogar vilket tvingade fram en ofrivillig 

improviserad picnic. 

  
    El Doc försöker mätta oss med tre bröd och…medan Larsson förklarar hur man 

bäst härmar en rögad ål. Drazenko ville att han skulle härma en ryggbiff istället. 

 

 Bupcyklingen bicyklades den 31/5 och uppvisade ett uppsving. Åtta män och kvinnor 

genomfärde hela turen och ytterligare åtta deltog på något sätt under färdens gång. 

 Ej genomförda aktiviteter: Många! Nytt rekord! BM-femkampen ställdes in pga kalender-

problem till stor del orsakat av MFFs Champions League-kval. Planeringen av båtresa till 



Oslo var långt framskriden med inbokade datum och hyttplatser men föll till slut pga 

bristande intresse, vilket också börjar på B.  

 Bemärkelsedagar: Gais gick bort den 25:e september. Han var en av våra äldsta och mesta 

hangarounds och insamling gjorde för att köpa en blomma till hans bår. På inrådan av 

hans efterlevande Lena donerades de insamlade pengarna till Läkare utan gränser 

(Organisationen, inte El Doc). 

Vår livmedikus Peter Doc Björk fyllde 60 år den 3/9 vilket tyvärr ej rönte den uppmärk-

samhet det förtjänar pga vissa missförstånd med medlemstatusar under sommaren. 

Därför skall han hyllas på årsmötet med en rejäl SKÅL! 

Den 23/11 gjorde ÖG sitt 500:e söndagsmöte vilket också glömdes bort. SKÅL! 

Den 28/11 hölls ett extra möte då Gina avtackades enligt ovan. Hon blev även mormor 

igen strax före jul då Denise (som f.ö. servat oss 16 söndagar) nedkom med en dotter. 

 Guldfirande: Givetvis. I år ett glatt informellt sådant på söndagsmötet den 5/10.  

 Konsumtion: Årets shots – GaJol rules. En del nya varianter har testats men glöms snabbt 

bort. 

Årets mat: Inget som sticker ut. Den panerade fläskschnitzelen var populär, så även 

hjortbiffen i olika varianter. 

Årets öl: Jonas-en har gjort en stark comeback och tar titeln mest pga bristande 

konkurrens och bristande variation i medlemmarnas dryckesvanor. 

Årets borstbindare: Texas har rökt ett flertal gratiscigaretter i baren inomhus och tar lite 

oväntat denna titel. 

 Kultursektionen återkom starkt med filmvisning hos Larsson den 25/1 med 11,3 deltagare. 

 Publikationer: 

 Årsmötesprotokoll 5/1 2014. 

 Söndagsklubbens stadgar 

 Söndagsklubbens loggbok Nr 1 januari 2003, Loggbok Nr 2 mars 2006, Loggbok Nr 3 

oktober 2009 – dec 2011 samt Loggbok Nr 4 1/1 2012 -  

 Jubileumsskrift till festen 16/4 2011. 

 Verksamhetsberättelse för år 2014. 

 Logg 2014. 

 12-års-logg 2003-2014. 

 Söndagsklubbenshemsida uppdaterades ännu mer sporadiskt än 2013, men hopp finns 

att webmastern skall ta sig i kragen under 2015. 

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

 

Även detta år har vädret varit ganska gynnsamt för vår verksamhet. Wicke har under 2015 

möjlighet att göra sitt 500:e söndagsmöte och Bosse sitt 200:e. Men Dennis och Jonas 

kommer att passera 600-gränsen om inget oförutsett inträffar! 

Må 2015 bli ett för Söndagsklubben gloriöst år. 

  

Malmö 2014-12-28 

 

Texas, eder pennhållare 
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