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Årsmöte 
Lördagen den 22 oktober
Primerooska huset, Riddarsalen, 
Köpmangatan 15, G:a stan, Stockholm

Club la Shante Beach
när den är som bäst

Club la Shante Beach

under orkanen irene



Ordförande har ordet:

 Hej  Bahamavänner

Ordförande: 
Joakim Camrian
Stockholmsvägen 77
286 32  ÖRKELLJUNGA
Mobil: 0705 – 25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

Bahama Scandinavian Club adress: 
Co/ Elisabeth Odarp, Kärrvägen 44, 135 55  TYRESÖ, Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se
BSC:s styrelse är 2009/2010

Kassör: 
Elisabeth Odarp
Kärrvägen 44
135 55  TYRESÖ
Telefon hem: 08 – 712 14 49
E-post: elisabeth.odarp@telia.com

Sekreterare:
Kia Barwén Forsberg
Öjings väg 14 B
234 34 LOMMA, 
Telefon 040-41 20 27
E-post: kia@marknadsavd.se

Klubbmästare:
Anders Palmius
S:t Eriksgatan 17
112 39  STOCKHOLM
Telefon: 08 – 652 65 20
E-post: anders@palmius.se 

Vice ordförande:
Anders Wendelheim 
Kristinebergs strand 7
112 52  STOCKHOLM
Telefon: 0708-12 74 75 
E-post: anders@corecg.com

Då var hösten kommen och trädgårdsmöblerna åker 
in i förrådet igen. Hoppas alla har haft en skön som-
mar och fått mycket sol. Hos oss i Skåne kommer 
denna sommar att minnas som den regniga somma-
ren! 
Regn kom de massor av när orkanen Irene svepte över 
Bahamas. Orkanen hade kategori 3 på den 5 gradiga 
skalan när den gick in över Bahamas. De flesta öarna 
klarade sig skapligt bra, då den kom från rätt håll, 
så att säga. Undantaget var Cat Island som blev 
hårdast drabbat. Det bor ca 1200 människor på ön 
och nästan alla är drabbade. Det kommer att ta lång 
tid för att  återuppbygga ön igen.

Nu är det snart dax för ett nytt tillfälle att träffas 
och prata Bahamas. Vi har årsmöte i Stockholm den 
22 oktober och jag hoppas att vi ses då.

Väl mött
Joakim Camrian
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Klubbtröja
med broderat emblem

200kr
porto tillkommer
Beställes genom att kontakta
Elisabeth Odarp
Kärrvägen 44
135 55  TYRESÖ
Telefon hem: 08 – 712 14 49
E-post: elisabeth.odarp@telia.com



Årsmöte 
Bahama Scandinavian Club

Granne med Grillska huset på 
Stortoget i Gamla stan.

Lördagen den 22 oktober
Plats: Primerooska huset, Riddarsalen, 2 tr 
 Adress: Köpmangatan 15, Gamla stan, Stockholm 

Program: 12.00 Samling inför årsmötet 
	 12.15	 Mötet	börjar.	Dagordningen	finns	på	nästa	sida
	 13.40	 Ett	bildspel	från	Bahamas 
	 14.15	 Buffélunch	inkl	vatten/lättöl	och	kaffe

Pris för lunch:	 Endast	190	kr	per	medlem,	325	kr	för	övriga.

Använd	gärna	bifogat	inbetalningskort	för	anmälan	och	betalning.	Ska	vara	
klubbens	plusgiro	tillhanda	senast den 10 oktober 2011.	Om	ni	betalar	på	 
annat	sätt,	glöm	inte	ange	medlemsnummer	och	namn	(står	på	kuvertet).	 
Vill	ni	bara	deltaga	i	årsmötet,	anmäler	ni	det	till	vår	klubbmästare: 
Anders	Palmius	på	telefon	08	–	652	65	20,	070-8980777	
eller	maila	anders@palmius.se.

Hjärtligt välkomna!

Sista betalningsdag 10 oktober 2011

Årsmöte lördag den 22 oktober 2011

__________ lunch à 190 kr/person
__________ lunch à 325 kr/person

Medlemsnummer:  ____________________

40 06 04 - 5

Bahama Scandinavian Club



Dagordning  
för årsmötet

1.		Inledning	och	fastställande	av	röstlängd	för	årsstämman.

2.		Fråga	om	kallelse	till	stämman	behörigen	skett.

3.			Fastställande	av	dagordning.					

4.			Val	av	ordförande,	justeringsmän	och	rösträknare	för	stämman.

5.			Val	av	sekreterare	för	stämman.

6.			Styrelsens	verksamhets-	och	förvaltningsberättelse.

7.			Revisionsberättelse.

8.			Fråga	om	fastställande	av	balansräkning.

9.			Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen.

10.	Beslut	i	anledning	av	föreningens	vinst	eller	förlust	enligt	den	fastställda	 
	 balansräkningen.

11.	Fastställande	av	medlemsavgifter.

12.	Beslut	om	arvode	åt	styrelse,	revisorer	och	eventuell	anställd	personal.

13.	Beslut	om	styrelsens	förslag	till	budget	för	kommande	år.

14.	Val	av:

	 	 -	ordförande,	1	år

	 	 -	två	styrelseledamöter,	2	år

	 	 -	två	styrelsesuppleanter,	1	år

	 	 -	två	revisor,	1	år

	 	 -	två	revisorssuppleanter,	1	år

	 	 -	valnämnd	om	tre	personer	varav	en	sammankallande,	1	år.

15.	Ärenden	som	väckts	av	styrelsen	eller	som	i	stadgeenlig	tid	inkommit	till	styrelsen.

16.	Övriga	ärenden.

17.	Avslutning.











DESTINATION EXUMA

I snart 47 år har jag starkt betvivlat att det där resebidraget någonsin skulle komma 
att dimpa ner i min brevlåda, men bevisligen gjorde det. Så våren 2010 bar det av över 
Atlanten. 

Jag landade i Miami och checkade in på Regency Airport Hotel, som jag bokat hemifrån. 
Att det låg nära flygplatsen kändes bekvämt då jag bara skulle stanna 2 nätter för att 
sedan flyga vidare till Nassau. Hade dock inte räknat med att jag skulle behöva lyssna på 
flygplanen som lyfte och flög alldeles ovanför hotellet och detta var 4:e minut, dygnet 
runt.

I början av 90 talet besökte jag och min sambo den 
lilla tomten men under den resan åkte vi aldrig till 
Nassau, något jag alltid ångrat, därför passade jag 
på att göra det denna gång. Jag hade bara 
bokat en flygbiljett för dit resan, för jag hade 
planer på att åka båt därifrån till Great Exuma. 
Men på flygplatsen blev jag strängt tillsagd att 
jag var tvungen att kunna uppvisa en biljett för 
utresan och det hade jag ju ingen. För att de 
skulle kunna försäkra sig om att jag inte skulle 
stanna för alltid fick jag köpa en returbiljett på 
flygplatsen och bestämma ett avresedatum som 
jag ännu inte planerat.

Väl framme i Nassau efter ett 
7 timmar försenat plan tog jag 
en taxi till det förbokade 
hotellet Club Land’or Resort, där 
jag skulle stanna i en vecka. Efter 
som planet var sent anlände jag till 
hotellet mitt i natten och gick till 
stängs med en gång. När jag vaknade 
på morgonen och gick ut på terrassen 
såg jag bara stora lyx yachts och det
visade sig att jag bodde mitt i centrum 
vid marinan och alldels intill låg det 
nya casinot, ingen dålig utsikt att 
vakna till.  

Mina grannar var 5 personer från 
Chicago och dem umgicks jag mycket 
med. En dag åkte vi ut med båt och 
fiskade, fångsten skulle vi ta med till 
hotellet så skulle kockarna tillaga 
den, men fisken lyste med sin 
frånvaro. Trotts det var det en 
underbar dag som jag ser tillbaka 
till med ett leende. De andra 
dagarna fyllde jag med olika utflykter och på 
kvällarna besökte jag Casinot men jag spelade inte upp en enda 
dollar.  Jag åt ofta på hotellet och kan varmt rekommendera det, maten var superb!

Utsikten från hotellet

Casinot i Nassau

Fisketur i Nassau



Då var det dax för det huvudsakliga målet med resan, Great Exuma och den obebyggda 
tomten. Jag hade planerat det så bra och kollat upp ett bra och billigt hotell i förväg 
och skrivit upp namnet på detta i en liten bok, en bok som låg kvar på ett internet café 
i Nassau. Istället checkade jag in på Palm Bay Beach Club, ett bra hotell, men var det 
billigt, nej!  

Innan jag besökte tomten passade jag på att ta en runt tur på Little Exuma. Det hade 
hänt mycket sen jag var där sist, de då obebyggda områdena var nu täckta med hotell 
och villor. Jag besökte också George Town och där hade det och andra sidan inte hänt 
mycket, det såg precis ut som för 20 år sedan. Sista dagen besökte jag tomten. En 
anställd på hotellet fick agera guide, han var från Moss 

Town som ligger nära Bahamas sound nr 9. Han lotsade mig runt bland alla 
tomtkvarteren, till sist körde vi in på Telescope Drive i början av denna låg flera 
nybyggda hus. På min tomt som låg i korsningen av Telescope Drive och Chenille Road 
hade buskarna växt sig både större och tätare än sist, men vägen var någorlunda i 
ordning gjord, förra gången gick den inte att köra på och det växte buskar ur asfalten. 
Efter besöket tog vi vänster på Chenille Road tillbaka mot Moss Town och hela denna väg 
var kantad av nybyggda hus. 

Innan det bar av hemåt hälsade jag på min syster i St Augustine, en liten stad på 
östkusten av Florida, där hon och hennes man är bosatta under vinter halvåret. Ett 
trevligt besök som man inte gör allt för ofta.  

Det var en fantastisk resa och nog hade det hänt mycket på denna Paradis ö sedan sist!

Min hörn tomt



Hurricane Irene
Cat Island drabbades extremt hårt av orkenen Irene som drog in över 
bahamas. Torsdag 25 augusti passerade stormens centrum (cyklonögat) 
över Bahamas. Vindstyrkor på upp till 225 km per timme uppmättes och 
upp till 330 mm regn föll. 
Det bor ca 1200 personer på Cat Island och de är i akut behov av hjälp. 
Lyckligvis var det ingen som dog men det var många hus som blev total-
förstörda. Direkt efter orkanen hade de ingen mat, el eller bränsle. Det 
tog flera dagar innan hjälpsändingar kom igång från Nassau. 
Det kommer att ta lång tid att återuppbygga hus och hem som blivit 
raserade av stormen.



Bahama News

Här är ett tips från en medlem som betalar tomtskatten via internet.
Prova och se om ni lyckas. 

Det jag ändrar på är att skriva FW istället för 
ABA framför Chase Manhattan Banks num-
mer.
USA (US)
Clearing-/kontorsnummer kallas i USA 
antingen ABA-Number, Routing no. eller 
Fedwire no. Detta clearingnummer styr betal-
ningen till mottagarens bank.
Om exempelvis mottagarens bank är First 
Interstate Bank of California, Los Angeles, 
California, kontonummer 123456, Routingnr 
1220 0021 8, registreras betalningen enligt 
följande: 

	 •	 BIC/SWIFT-kod:	
  CHASUS33.
	 •	 Konto:	123456.
	 •	 Bankkontorskod:	//	 	
  FW122000218 (FW   
  består alltid av 9 siffror).”

Joakim Camrian gör en insamling till den be-
hövande på Cat Island. De behöver hjälp för 
att bygga upp sina hem och liv igen.  

Insamlade medel kommer uteslutande att gå 
till Cat Islands invånare. 
Vill ni ge ett bidrag så sätt in till:

Joakim Camrian
Bank SEB
Clearnr 5694 
Kontonr 00 008 44

Skriv i meddelanderutan Cat Island.
I nästa nummer av Bulletinen redovisas vad 
pengarna gått till.

Ge ett bidrag till orkan-
offren på Cat Island

Turismen
Turist ministeriet rapporterar att båtturismen gene-
rerar mer pengar än tidigare. Ca. 235 miljoner dollar 
under 2010. Det är en ökning med ca 18%, jämnfört 
med året innan. Spel & Dobbel är inte inräknat.

Oljeexploatering
Bahamas stoppar eventuell utökad oljeexploatering till 
det är undersökt hur detta påverkar miljön. 
En rapport ska finnas klar i slutet av september.

Grand Bahama
Vision Airlines flyger till Grand Bahama från Ft. 
Lauderdale, Louisville, KY, Richmond, VA, Raleigh/
Durham, NC, and Boltimore/Washington airports. 
Lågprisflyg  39 $/enkel resa från Ft. Lauderdale och 
99 $/enkel resa övriga orter med start 3 november.


