
Verksamhetsberättelse för Söndagsklubben 
anno 2016 

 
 

Året 2016 var året då en mängd storheter från Bowie till Zetterberg lämnade oss i förtid. Vi 

närmar oss nu den ålder då det blotta faktum att vi finns kvar måste betraktas som 

verksamhet. Overksam, det är man när man ligger sex fot under. Verksamhetsåret 2016 var 

alltså lysande. Vi kan konstatera att alla medlemmar var verksamma hela 2016. 

 

 Medlemmar: Inga nya medlemmar under 2016. Med hänsyn till ovanskriften är det då 

riktigt att konstatera att medlemskadern inte heller har minskat. Troligen inte ens i vikt. 

 Möten: Söndagsklubben höll under 2016 52 st. söndagsmöten, lagligen bokförda. Årsmöte 

avhölls tisdagen den 5/1 2016. Pizzamöte på Slottstaden den 1/1 genomfördes återigen. 

Extramöte 1/3 ÖG 66!, extra möte 23/4 till minnet av JPs bortgång för 13 år sedan.  

 Närvaro: Statistik presenteras på separat blad.  

Wicke genomförde den 3/1 sitt 500:e och Ö.G. den 11/12 sitt 600:e söndagsmöte. Meste 

Söndagsklubbare är numera Jonas med 662 bokförda söndagsmöten. Snoddas deltog inte 

på ett enda söndagsmöte. Mästare för året är åter ÖG med 51 söndagar. 

Personal: Bar: Vår egen Gina är för första gången drottning med 37 söndagar! Grattis! 

Kock: Mumme (Mohammed) tog kommandot med 33 söndagar. 

Back-bar: Maja höll formen uppe och klockade in på hela 45 söndagar. 

Hang-Arounds: Ett femtiotal olika hang-arounds har under året noterats i boken. Vi kan 

först konstatera att vår trognaste hang-around svikit oss: Patrik är numera en sällsynt gäst. 

Dock är han fortfarande verksam. Överlägsen vinnare är icke överraskande Gunilla med 

32 noteringar och Gisela med 19.  

 Evenemang: B-aktiviteter – Vi är nu nere på fyra stycken genomförda sådana, alla under 

första halvåret. Därefter tycks orken ta slut. Bättring – det börjar också på B!  

 Bautafest Drazenko 50! Vår krögare bjöd generöst på en redig fest i Le Colisés 

källarvalv. Vi uppvaktade med whisky och tillhörande glas. Eftersits på ett enkom för 

oss öppnat JPs följde, med ÖG som bartender. 

 Boppicuré på Enoteca. Brudarna arrangerade denna middag runt det stora bordet i 

myshörnan. Sju medlemmar och tre hangarounds deltog. 

 Boule-Batalj mot Tipsklubben gick av stapeln den 7/5 och tyvärr gick vi förlorande ur 

denna kamp, trots hemmaplan och arrangörsfördel. 2017 blir det 10-årsjubileum för 

detta evenemang och en lite bättre tillställning planeras. 



 Bupcyklingen ägde rum den 28/5. 4,53 medlemmar deltog, likaså 5,13 hangarounds. 

Sju av dessa fullföljde hela rundan. 

 Ej genomförda aktiviteter: sex – ej genomförda eller en numera av oss sällan genomförd 

aktivitet?  

 Bemärkelsedagar: Hedersmedlem Paulina nedkom den 5/11 med dottern Ellie. 

Uppvaktning från klubben sida har uteblivet då Paulina emigrerat till Nordjylland, men vi 

bör kanske på något sätt ordna detta? 

Larsson och Dennis fyllde 65. Juniormedlem Johan Nordgren fyllde 30, AU bör kanske 

utreda hur länge man kan vara juniormedlem i klubben? 

Emma Andersson nedkom återigen med en dotter men då hon är utom tjänst gjordes ingen 

uppvaktning. 

 Konsumtion: Årets shots – GaJol Granatäpple har blivit en ny favorit hos åtminstone en 

del av medlemmarna, speciellt om de är gratis. 

Årets mat: Cevapcici måste anses vara årets matsensation och har tuggats ned i mängder. 

En söndag bjöds vi dessutom på friterad banan med glass. 

Årets öl: Förutom de gamla utnötta Hof, Falcooon, Zlatanpramen mfl. så har Staropramen 

Granat och den gula flask-Guinnessen blivit populära under året. 

 Årets sångerska: Lucia på guldfesten! 

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

 Publikationer: 

 Årsmötesprotokoll 5/1 2016. 

 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 2016. 

 Logg 2016. 

 14-års-logg 2003-2016. 

 Söndagsklubbenshemsida uppdateras ca två gånger om året. Webmastern ropar som 

vanligt efter materiel och idéer. http://sondagsklubbenpajps.weebly.com/index.html. 

 Söndagsklubbens Facebook-sida finns sedan något år tillbaka. För närvarande är det 

troligen bara sekreteraren som kan uppdatera den, men det går att ändra på om någon 

känner sig kallad. 

 

När detta skrives är vintern fortfarande behagligt grön som en Tuborg och vi hoppas den så 

förblir. Må 2017 bli ett år då vi ännu alla är verksamma! 

  

Kivik/Malmö 2016-12-31 

 

Texas, eder pennhållare 
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