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SVENSKA KLUBBEN R.F.          

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

 

Svenska Klubbens verksamhet 2022; en återgång till det normala 

År 2022 innebar äntligen en återgång till normal klubbverksamhet. Ännu i januari 

kastade pandemin sin skugga över våra program men fr.o.m. februari var vår 

verksamhet i full gång i enlighet med gamla beprövade modeller.  

 Allmänt om verksamheten 

Svenska klubben r.f. har även under det gångna året strävat att erbjuda sina 

medlemmar ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten har planerats främst 

att bestå av programmet på tisdagar, de s.k. klubbkvällarna, då av klubben 

inbjudna gäster har hållit högklassiga anföranden med en bred bukett av teman 

från politikens, ekonomins och kulturens områden. Klubben arrangerade också tre 

exkursioner (Dermoshop, Botnia Marin, Österbottens välfärdsområde) under året.  

Året inleddes med en återgång till normalt klubbliv. Medlemmarna informerades i 

januari om kommande program. Denna information skickades ut via email och vårt 

Deskysystem. I samband med detta skickades också faktura för årsavgiften. De 

medlemmar som inte ännu accepterat digital korrespondens fick dessa dokument 

via post. Klubbens medlemsregister och hemsida möjliggör en effektivare hantering 

av kommunikationen med medlemmarna. Styrelsen jobbade hela året med att få 

medlemmarna att aktivt följa med meddelanden från klubben via hemsidor och 

email. 

 

Årsmötet hölls enligt kallelse 15.3 kl. 19.00 med 15 deltagare. Vid höstmötet 

(valmötet) som hölls 22.11 med 18 deltagare omvaldes klubbens styrelse för år 

2023. 

Åtminstone en tisdagskväll i månaden ägnades sedvanligt åt biljard och dart, två 

verksamhetsformer som länge utgjort några av grundbultarna i klubbens 

verksamhet. Deltagarantal i dart under året var ca 7 personer och i biljard ca 15 

personer (per spelkväll).  

Pidroturneringarna som spelats under året hade 28 aktiva spelare varav 18 - 20 

personer i snitt har deltagit under spelkvällarna. Pidrospelningarna varje 

måndagseftermiddag ledda av Margareta Svenlin har samlat 10 -12 spelare per 
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gång. Golfturneringarna utgör också uppskattade och etablerade inslag i 

verksamheten.   

Under året antogs nitton nya medlemmar (10 damer och 9 herrar). Medlemsantalet 

i klubben vid årets slut var 484. Av dessa är 71 ständiga medlemmar (69 herrar, 2 

damer). Klubben har också 9 hedersmedlemmar (samtliga herrar) som är befriade 

från medlemsavgift. Hedersmedlemmarna är Kaj Blomqvist, Ulf Böling, Johan 

Eklund, Paul Lindell, Kaj Myntti, Nestor Sparv, Hans Svahn, Lars-Erik Wägar och 

Bruno Köhler.  

Under år 2022 avled följande medlemmar:  

Holger Wester, Eirik Bergman, Hans-Erik Joffs, Martin Majors, Maj-Britt Lindfors-

Rehnqvist, Maj Britt Blomqvist, Jarl Streng och Nils-Erik Nykvist. 

             

Klubbkvällarna på tisdagar har inletts med en klubbsupé i matsalen kl. 18, och har 

följts av kvällens föredrag i salongen ca kl. 19.15. Under vårterminen 2022 märktes 

coronaepidemin ännu i januari då inga klubbkvällar ordnades. Från och med 

februari var klubbverksamheten igång igen. Under våren ordnades 5 klubbkvällar 

och en exkursion med totalt 209 deltagare. Årsmötet hölls med 15 deltagare den 15 

mars. Under höstterminen ordnades 9 kvällar och två exkursioner med 

sammanlagt 344 deltagare samt höstens valmöte 22 november (18 deltagare).   

Klubbmedlemmarna informerades på sedvanligt sätt om klubbens aktiviteter 

genom ett medlemsbrev med klubbens program som skickades ut i januari.  

Vår hemsida var i bruk hela året. Medlemsbrev skickas härefter i huvudsak via 

email. I samband med introduktionen av klubbens historik publicerades i 

Vasabladet en artikel som informerade allmänheten om vår verksamhet och 

historik (sammanställd av Lisbeth Bäck). Vidare har klubben också annonserat 

kommande veckas program i Vasabladet på söndagar före klubbkväll. Samma 

information läggs också in på bladets Föreningsspalt. Medlemmar som har uppgett 

sin e-postadress mottar också den vägen information om kommande program 

under terminen. Styrelsen jobbar kontinuerligt för att medlemmarna skall utnyttja 

vår webbsida samt att också anamma digital korrespondens. Små 

mjukvaruproblem i medlemsregistret och på webbsidan rättas till i samarbete med 

Deskyleverantören Webbhuset. 

  

Klubbens hemsida (www.svklubben.fi) innehåller mångsidig information om 

klubbens aktualiteter, historia, verksamhetsformer, bildgalleri mm. 

http://www.svklubben.fi/


3 
 

  

Under det gångna året har styrelsen arbetat vidare med att förnya hemsidan som 

numera innehåller mer detaljerad information om föredrag och föredragshållare 

och ett stort bildgalleri från tidigare klubbkvällar.  

Även klubbutrymmen och utrustning har granskats av styrelsen. Biljardbordens 

dukar och vallar renoverades under året. Klubben mottog i slutet av 2021 en 

skåpdonation av Vivi-Maj och Helge Holmbäcks sterbhus. Helge var f.d. 

klubbmästare i Svenska Klubben. Sedan januari 2022 intar det stiliga barockskåpet 

en förnäm plats i klubben. 

 

Styrelsen, verksamhetsgranskarna och kommittéerna  

Till styrelsen hörde under året:  

Ordförande Hans Södergård 

Viceordförande Erik Sjöberg 

Sekreterare Stephan Granroth 

Ekonom Ralf Bäckström 

Programsekreterare Karl-Erik Kloo 

Klubbmästare Göran Sundin 

Styrelsemedlem Benita Nordgren 

  

Ordinarie verksamhetsgranskare: Ben Strömsten och Peter Finne  

Verksamhetsgranskarnas suppleanter: Mikael Fant och Martin Råholm 

Biljardkommittén har under året letts av Bruno och Fredrik Köhler. 

Dartkommittén bestod av Fredrik och Bruno Köhler. 

Golfkommittén har under året bestått av Pauli Räihä (mångårig dragare fram till 

sommaren), Lars-Erik Hanner (ledare fr.o.m. höstterminen), Kaj Blomqvist och 

Harry Mitts. 

Pidrokommittén har under året letts av Rune Rönn.                                      

Pidrospelet på måndagar har letts av Margareta Svenlin. 
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 Programmet 

 

 Våren 2022        

- 22.2.2022 Biskop Bo-Göran Åstrand 

  ”Kyrkans framtid?” 

-  8.3.2022 Professor em. Nils Erik Villstrand 

  ”Finlandssvenskar – från forntid till storfurstendöme” 

-15.3.2022 Årsmöte 

-22.3.2022 Chefsekonom Lasse Corin 

  ”Ekonomin efter pandemin” 

-29.3.2022 Författare Mikaela Nykvist 

  ”Att levandegöra Vasas historia” 

-12.4.2022 Pens. läkare David Holm  

  ”Äventyrsresa i Pakistan” 

-19.4.2022 Exkursion till Dermoshop 

 

Hösten 2022 

- 13.9.2022  F.d. ordförande Bruno Köhler 

         "Matkultur i ständig förändring"  

- 20.9.2022  Racerföraren Philip Miemois 

         "Fartens tjusning i världsklass"    

- 27.9.2022 Författaren Svenolof Karlsson 

         "Harry Schaumans betydelse för Vasa"  

-11.10.2022 Prof. Martin Hårdstedt 

         "Finlandssvenskar – från storfurstendöme till nationalstat"  

-18.10.2022 Exkursion till Österbottens välfärdsområde (centralsjukhuset)   
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- 25.10.2022 Styrelseordförande Juhani Turunen 

        "Språkambassadörens roll”                                                                                   

-  6.11.2022 Svenska dagen-fest hos 

        Svenska Föreningen i Östermyra 

-  8.11.2022 Honorärkonsul Johan Björk 

        "Honorärkonsul med idrottsupplevelser i fokus” 

-15.11.2022 Exkursion till Botnia Marin 

-22.11.2022 Höstmöte 

-29.11.2022 Genealog Torbjörn Nikus 

          "Att söka sina rötter"  

-10.12.2022 Jubileumsfest i juletid 

            

Klubbens ekonomi 

Klubbens ekonomi är fortsättningsvis stabil. Klubbens överskottslikviditet är 

placerad i räntedepositioner och räntepapper. Klubben äger en smärre mängd 

värdepapper.  

Klubben äger inga egna lokaliteter. 

Av de medel som klubben 2012 mottagit i form av ett legat på 25 000 euro av Erik 

och Ulla Westberg har styrelsen tidigare beslutat att använda 1/10 per år för 

verksamheten och för förnyande av inventarier. Under år 2022 använde klubben 

inte den kvarvarande tiondedelen av legatet (d.v.s. 2 500 euro). 

Klubbens ekonomi uppvisade ett svagt positivt resultat för året. Medlemsregistret 

och emailkommunikationen leder till mindre post- och brevkostnader, men 

samtidigt är klubben beredd att satsa på uppdateringar och korrigeringar av de 

digitala verktygen. Webbsidan och medlemsregistret ses som en god investering för 

att säkerställa en modern och interaktiv kommunikation med klubbens 

medlemmar. 
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Klubbens samarbetsparter 

Serveringen och utskänkningen på klubben sköts fortsättningsvis av DB Wasa 

Restaurants Ab Oy.  

Klubbens bokföring sköttes under året av Talenom Oyj och medlemsregistret av 

Webbhuset. 

Samarbetet med S.O.B., Talenom Oyj och Webbhuset har under det gångna året 

varit fortsatt gott. 

Klubben har också fortsättningsvis ett avtal med Holtkamp Ab (Sara Holtkamp, 

aktieägare) om köp av tjänster. Till Holtkamps uppgifter hör, som hittills, följande: 

regelbunden uppdatering av hemsidan, fotografering av tillställningar på klubben 

och distribution av medlemsbrev per e-post. 

Avslutningsvis 

Styrelsen satsar alltjämt på att utveckla Svenska Klubbens verksamhetsformer med 

ambitionen att göra dem så mångsidiga och tilltalande som möjligt för klubbens 

medlemmar. Idéer för programpunkter tas emot med tacksamhet. 

Väl mött på Svenska Klubben. 

I Vasa i mars 2022 

Styrelsen 


