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Höjdpunkten under verksamhetsåret 2011 var givetvis 10-årsjubiléet. 

 
Verksamhetsåret 2011 började liksom det föregående kl. 00.00 den 1/1 2011 då ett antal 

medlemmar, ehuru ovanligt få, upplevde årsskiftet på Triangelen. Detta följdes självklart upp 

med den sedvanliga nyårsdagspizzan på Slottsstaden. 

 

 Medlemmar: Bosse ”Bunkeflo” Nilsson har under 2011 varit prospect och han uppvisar 

överraskande många likheter med 2010-års prospect Doc: Kroppskonstitution, närvaro på 

söndagar samt innehavare av en trevlig fru. Bosse har även arrangerat trevlig B-aktivitet 

och är därmed kvalificerad som fullvärdig medlem. 

 Möten: Söndagsklubben höll under 2011 52 st. bokförda söndagsmöten. Protokollföringen 

har varit god, tom. övernitisk vid något tillfälle. Årsmöte avhölls den 15/1 2011. Två 

övriga möten finns bokförda 2011. 

 Närvaro: Statistik presenteras. Dennis återtog titeln som Söndagsmästare med 50 

söndagsmöten och firade dessutom sitt 400:e söndagsmöte den 13/3 2011. 

Skål för Dennis!  

Arbetande personal: Servitris/bartendris: Paulina tog sin andra raka titel med 35,5 

söndagar långt före Jeanette med 20. 

Best Kock: Dragan i ensamt majestät med klara 36 söndagar. 

Back-kitchen: Här var det kamp: 24 söndagar var för Gordana, Biljana och Suzana. Titeln 

går till Gordana i kraft av att dessutom ha arbetat på två av tre extra möten! 



Hang-Arounds: Nu har Bosse tagit steget in i medlemskadern och Gisela seglar upp som 

en av våra mesta hang-arounds! Arne blir vi aldrig av med trots försök från båda sidor av 

baren. Martin är den som tar det djärvaste greppet genom att helt sonika förlova sig med 

vår barmästarinna! 

 Evenemang: 2011 endast 7 B-aktiviteter har genomförts vilket naturligtvis är en ynkedom.  

 Brytning av is: Redan den 7/1 2011 med två medlemmar, plus en passiv och en knatte. 

 Brakfest: 10-årsjubiléet den 16/4 här på JPs blev förstås en stor succé. 

 Blandad 7-kamp mot Jattelaget (Spelklubben): Genomfördes på hemmaplan i 

Bildammsbarken men vad hjälpte det? Vi förlorade. Dock gjordes gemensamt ett 

tappert försök att slå världsrekord i pizzaätning. 

 Bosses B-aktivitet i Bärtholmens Bolloniområde genomfördes den 2/7 och här 

lyckades Larsson vinna mångkampen. 10 deltagare = unikt! 

 BM i 5-kamp i Kivik den 9:e juli: 7 man kom till start varav ingen kvinna. Årets 

sensation var att Jonas vann. Nytt inslag var soluppgångssnapsningen. 

 Bonne Soirée le Quatorze Juillet: 7 fransoser intog la Couronne. 

 Baluns på La Couronne nyårsafton 31/12: 8,5 medlemmar samt en hang-around 

deltog. 

 Ej genomförda aktiviteter: Denna lista blir för 2011 obehagligt lång. Största skandalen var 

förstås den inställda Pubcyklingen. Orsakat av två medlemmar vars namn ej skall nämnas 

här. Brudfesten, barngolfen, brakfest m. Wicke, balutt-tävling m.fl är exempel på 

evenemang som återstår att arrangeras. Beatles-quizen var inbokad men när alla vi som 

skulle delta stod och ringde på Docs porttelefon visade det sig att arrangören var i Tajland. 

Biljard- och blueskväll utannonserades men utgick pga. för få deltagare.  

 Bemärkelsedagar: LarssonAnders fyllde 60 år och firade detta med Öppet Hus i sin egen 

paradvåning där flertalet medlemmar glatt attackerade gratisdrickat. Några av oss hade 

hjälpte till med förberedelser, AU-kollegan agerade hovmästare och Sekreteraren agerade 

levande diskmaskin. Vi tackar för den festen. På hösten uppnådde även Dennis denna 

aktningsvärda ålder och han uppvaktades med järnvägsvagn, bok om SJs historia samt 

fantastisk Falcon-tårta. Nu gick även denne Euromaints trotjänare i välförtjänt pension. 

 
 Strax för årsskiftet lyckades Gina bli Mormor genom Brunos ankomst! Grattis! 

 Konsumtion: Årets shots – OPHP? 

Årets mat: Grillplanka m cevapcici o staark korv. 

Årets öl: Falcon – i tårtform, se ovan. 



 Kultur – Kultursektionen har legat lågt i år pga. brist på filmer. Ett möte var tänkt till 

december men är framflyttat till den 7/1. Två medlemmar var klubbens representanter på 

Stadsteatern för konsert med Balkansk musik men tvangs utgå i paus pga. problem med 

hörseln. 

 Publikationer: 

 Årsmötesprotokoll 15/1 2011. 

 Söndagsklubbens stadgar 

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

Loggbok Nr 3 oktober 2009 – dec 2011. 

 Jubileumsskrift till festen 16/4. 

 Verksamhetsberättelse för år 2011. 

 Logg 2011. 

 Söndagsklubbenshemsida publicerades under november 2011. Se 

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

 

I motsats till de senaste åren så plågas vi i alla fall när dessa ord skrivs inte av arktisk 

vinterkyla, snö och polaris. Vi har idag till och med sett solen. Och gör vi inte det så vet vi att 

vi alltid kan gå till JPs stabila, vällackade bar och få oss lite solsken. Flytande sol i ölform 

eller tack vare våra solstrålar bakom bardisken. Mot sommaren vankas det till och med 

bröllop. En B-aktivitet om någon. 

 

Malmö 2011-01-02 

 

Texas arbetsskygge sekreterare 
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