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Verksamhetsåret 2015 var troligen bra men på grund av sekreterarens höga frånvaro är 

minnena få. Återstår att se om statistikunderlagen lämnar tillfredsställande upplysningar. 

 

 Medlemmar: Inga nya medlemmar under 2015 heller, tackolov. Räknar man i kilo, så är 

det dock inte omöjligt att vi ökat ungefär med snittvikten för åtminstone en 

hedersmedlem. 

 Möten: Söndagsklubben höll under 2015 52 st. söndagsmöten, åtminstone nödtorftigt 

bokförda. Årsmöte avhölls måndagen den 5/1 2015. Pizzamötet på Slottstaden den 1/1 

genomfördes givetvis. Den 3:e september avhölls ett extra möte då vi firade Emmas 

dotters an- eller kanske nedkomst. 

 Närvaro: Statistik presenteras.  

Söndagsnärvaron börjar svikta men vi gratulerar Bosse som toppar årets liga med 46 

söndagar. Bosse passerade under året 200-gränsen. Texas gjorde sitt 400:e söndagsmöte. 

Men två man gjorde under året sina 600:e söndagsmöten, Dennis (620) och Brad (615). 

Respekt! 

Gina gjorde under hösten sin 200:e söndag i tjänst! Imponerande, speciellt mht att hon 

slutat! 

Personal: Servitris/bartender: Stefan och Lucia toppar med 21 söndagar var. 

Kock: Ma regerar med 49 söndagar. 

Diskus: Maja håller titeln och ökar till 29 söndagar. 

Hang-Arounds: Strikt efter boken: Gunilla 9 noteringar, Skuggan 6, Gisela & Emil 5. Men 

vi vet ju att Patrik varit där 52 söndagar. 

 Evenemang: B-aktiviteter – med lite god vilja kan vi räkna in fem (5) stycken genomförda 

sådana.  

 Bataljen mot Tipsklubben genomfördes enligt tradition den 1/5 och i år var det 

minigolf som gällde. Tyvärr blev det brakförlust mot Gattes gäng, varför vi inte ska 

orda mer om detta. Utom att Wicke vann den individuella tävlingen! Skål för Mr 

President! 

 Bupcyklingen becyklades den 30/5 och uppvisade var återigen mycket lyckad. Sju 

cyklister tog sig runt hela banan och i mål, dessutom deltog ytterligare sex personer i 

varierande omfattning. 

 BM i femkamp i Kivik genomfördes till slut den 8:e augusti med det pinsamma 

resultatet att värden Texas själv rodde eller snarare bögsköt hem segern. 

 Brakfest hos Lindas mossa – genomfördes den 14/11. En försits på Bullen och en 

eftersits på Bakfickan tillhörde evenemanget. Däremellan firade vi vår kära 

hedersmedlems 40-årsdag i Barndomshemmet i Båkarp. 

 Baluns på nyårsafton genomfördes återigen. Fyra medlemmar och tre galanta damer 

fördrinkade hos Texas, superade på JPs, efterdrinkade hos ÖG och bubblade hos 

Bossela. 

 Ej genomförda aktiviteter: Ännu fler!  

 Bemärkelsedagar: Först en av det tråkiga slaget. Zsusanna i disken, Kristoffers mamma, 

avled den 29/9. Söndagsklubben hade representanter på minnesstunden för henne och 

skickade en gåva till Cancerfonden i hennes minne. Vila i frid. 

Vi ska även minnas Benny Persson som också gick bort under året och som medverkat på 

7,1 Söndagsklubbsevenemang som gästspelare. Vila i frid. 

Hedersmedlem Linda 40 – se ovan. OfattBart. 

Emma Andersson nedkom med en dotter och uppvaktades av klubben. 



 Konsumtion: Årets shots – GaJol har ju kommit för att stanna. Nya varianter känns inte 

längre välkomna även om spridda försök görs. 

Årets mat: Den lilla lilla skålen med nötter – efter många års tjänst förtjänar den givetvis 

ett hedersomnämnande. Nämnas måste även Snoddas bjud-Tobleronemousse-mtbh. 

Årets öl: Spaten på faten och ett par nya trevliga ale i flasksortimentet. 

Årets julpyntare: Lucia på bardisken! 

 Kultursektionen har dessvärre helt legat nere detta år vilket givetvis är beklagligt. 

 Publikationer: 

 Årsmötesprotokoll 5/1 2015. 

 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 2012-2015-08-02 samt Nr 5 2015-

08-09 - 

 Jubileumsskrift till festen 16/4 2011. 

 Verksamhetsberättelse för år 2015. 

 Logg 2015. 

 13-års-logg 2003-2015. 

 Söndagsklubbenshemsida sover Törnrosasömn men man vet aldrig om webmastern 

vaknar till liv! http://sondagsklubbenpajps.weebly.com/index.html. 

 

Även under detta år har vädret varit väldigt gynnsamt för vår verksamhet, inte en snöflinga i 

syne. Wicke kommer den 3/1 att göra sitt 500:e söndagsmöte!  

Må 2016 bli Söndagsklubbens mest magnifika år någonsin! 

  

Kivik/Malmö 2015-12-31 

 

Texas, eder pennhållare 

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

