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Hej Bahamavänner!
Ny bulletin med kallelse till årsmötet. Ni kommer väl?
Bahamas syns lite här och var nu. På tv går en serie naturprogram
i sex delar på Animalplanet. ”Bahama Blue” heter den. Parneviks var
på tv och Exuma där de badade med grisarna.
På Cat island har visst Greenwood Beach Resort bytt ägare, så vi får
hoppas det också får ett uppsving.
Tomtregistret på Bahamas blir datoriserat, så det går bra att betala
skatten via Internet. På sidan 5 finns en lathund om hur du gör.
Nästa år har jag 50-årsjubileum på Bahamas, hoppas jag får fira
det på plats.
Boka in vårmötet som vi planerar i april i Jönköping.
Här nedan presenterar sig vårt senaste tillskott i styrelsen.
Välkommen till styrelsen Hans.

med broderat emblem

200kr
porto tillkommer

Beställes genom att kontakta

Hej alla Bahamas-vänner.
Här en liten presentation av undertecknad. Jag heter Hans Engman och är sedan
några år medlem i Bahamasklubben. Nyligen har jag åtagit mig ett uppdrag som
suppleant i styrelsen. Till denna illustra församling har jag kommit via min svärfar.
För många år sedan – innan vi träffats – bodde och arbetade min fru i USA. Min
blivande svärfar åkte då och då till USA för att hälsa på sin dotter. Härigenom kom
han i kontakt med Greenwood Estates-projektet på Cat Island, och gjorde en liten investering däri. Idag har min fru och hennes syskon en liten tomt på Cat Island. Vi har
ännu inte varit där, men vi hoppas komma dit inom en inte alltför avlägsen framtid.
Jag är idag pensionär och ser fram mot en liten resa till Karibien.
När jag blickar tillbaka idag framträder öarna i mitt liv. I Sverige har jag alltid bott
på Lidingö, jag har besökt Öland och Gotland. På Europa-nivån kommer Island som
jag har besökt ett par dagar i samband med mitt jobb i ”tjänste-ärende”. På Malta,
Mallorca och Kanarieöarna har jag varit på semester. På Capri var jag en gång på en
trevlig kurs hos Gunnar Adler Karlsson. Globalt står Samoa högt där jag för länge
sedan jobbade ett helt år. Om framtiden går det bara att spekulera men sedan länge
står Bahamas och Cat Island främst.
Senare i höst stundar en social festsammankomst på årsmötet, då en del av oss får
tillfälle att träffas. Då får vi höra om senast nytt från vårt fina Bahamas.
Väl mött och bästa hälsningar från
Hans Engman
Bahama Scandinavian Club adress:
C/o Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5, 125 35 Älvsjö
Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se

BSC:s styrelse 2016/2017 är!

Klubbtröja

Ulrika Hallberg Lüning
Telefon mob: 070-964 13 36.
E-post: ulrika@lyckligasma.se
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125 35 Älvsjö
Telefon mob: 070-964 13 36.
E-post: ulrika@lyckligasma.se
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Ulrika Hallberg Lüning

Anders Palmius

Årsmöte

Bu

Lördagen den 28 oktober 2017

Plats:

Stadsmissionen, Grillska huset, Riddarsalen
Adress: Stortoget 3, Gamla stan, Stockholm

Program:

12.00 Samling inför årsmötet
12.15 Mötet börjar
Dagordningen finns på nästa sida.
13.40 Film från Bahamas
14.15 Buffélunch inkl vatten/lättöl och kaffe
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Pris för lunch: Endast 295 kr per medlem, 375 kr för övriga.
Använd gärna bifogat inbetalningskort för anmälan och betalning. Ska vara klubbens
plusgiro tillhanda senast den 20 oktober 2017. 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 tel 08 – 652 65 20 eller mail anders@palmius.se
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Insatt på klubbens konto senast 20 oktober.
Årsmöte lördag den 28 oktober 2017
__________ lunch à 295 kr/medlem
__________ lunch à 375 kr/icke medlem
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.

Lathund till Skatteinbetalning
Inbetalning ska- Bahamas 2017
1.

Gå in på sidan: www.propertytax.gov.bs och
tryck på Register.

2.

Nästa steg är a> fylla i dina uppgiBer. Dessa
uppgiBer ﬁnns på din ska>esedel, speciellt
dina ”Grid reference from Statement” som är
e> långt nr. A> anmärka är a> de sista rutorna i
just ”grid reference”: Subdivision och phase
inte har några siﬀror och kan lämnas tomma.
(Så va det för mig i alla fall)
Mer anmärkningsbara saker är: 1.”Property assesment number” där har dom lagt Qll en nolla innan
di> gamla assesment number. 2. ”owner type” skall vara på individual. 3.”Government ID” är: SE 4.
”Phone no” 0046…….. (ta bort första siﬀran i di> telefon nr och fyll i resten)

3.Sedan kommer det en bekräBelse Qll din email som
du angivit vid registrering. Där ska man klicka på en
länk för a> bekräBa sin registrering.
4.Gå sedan in på www.propertytax.gov.bs igen och
logga in med din Email och lösenord du har gjort. Det
kan vara så a> man måste vänta en liten stund eBer
man bekräBat mailet innan man kan logga in men inte
mer än 5-10min. (Funkar det inte så testa a> bekräBa
din mail igen)
5.

Tryck på Make payment.

6.

”amount owing” är det beloppet du skall
betala. Det är 10% billigare a> betala
över nätet så man betalar 90dollar/år
nu. Skriv i beloppet du vill betala i
”payment amount”. T.ex : 90.00
Fyll sedan i ”Payer adress details” längst ner på
sidan. Alltså din fulla adress. Du kan använda alla 3
raderna.
Fyll sedan i di> visakorts detaljer och tryck på
”process payment”.

Nu skall din ska> vara betald och e> kvi>o skickat Qll din Email. Vid frågor kontakta:
Kalle_olsson@hotmail.com eller Bahamaklubbens facebooksida.

Orkanen IRMA
Augusti-september 2017.

IRMA drabbade stora delar av karibien
och Florida i september. IRMA var den
kraftigaste orkanen sedan man började
mäta, och den största orkanen till storleken som man vet om. Om IRMA hade
träffat Europa hade den täkt hela Frankrike, Belgien, Holland och stora delar av
Tyskland.
Orkanen bildades ute på Atlanten och rörde sig
norrut där den gjorde stor förödelse på södra Karibien. Öarna S:t Martin, och Barbuda fick stor skada.
Barbuda där 90% av bebyggelsen blev ödelagd är
numera helt utan fast boende. De 1700 invånarna har
flyttat till närliggande Antigua. Barbuda ska återuppbyggas och befolkas igen. Det är första gången på
300 år som Berbuda är utan fast befolkning.
På Exuma och Cat island förberedde befolkningen
sig för en direkt träff av orkanen, men som tur var
så blev det inga skador alls på öarna. Öarna Inagua,
Crooked Island, Acklins, Long Cay och Ragged Island fick stora skador där Ragged Island blev nästan
totalförstörd. Ragged Island är den förstorade biten
på kartan.

The Bahamas journal skriver följande
den 12 september.
Premiärminister Dr. Hubert Minnis fick en första
visning av förstörelsen på Ragged Island när han,
ministrar och personer från oppositionspartiet, tillsammans med tjänstemän från National Emergency
Management Agency och Social Services, besökte
de områden som drabbats mest av monsterstormen
Irma.

Ragged Island fick den största skada av Bahama
öarna, där flygplatsen och bostäder förstördes.
Ragged Island är ett katastrofområde Statsminister
Minnis sa, ”Ragged Island har blivit förödad. Varje
hem har blivit förstört. Sjukvårdskliniken, skolan, lärarens bostad har förstörts. Allt är förstört. Det finns
ingen elektrisitet, det finns inget vatten. När du går
omkring kan du känna stanken av döda djur.

Det är viktigt att vi får de boende från denna ö. Vi
kommer att be försvarsmakt att skicka ett fartyg hit
och påbörja en sanering och samtidigt upprätthålla
säkerheten på ön. ”
Efter att ha pratat med Ragged Islands invånare i den
tragiska efterdyningen formulerade doktor Minnis:
”Vi har talat med invånarna, de känner att de behöver minst tjugofyra timmar för att få sina tillhörigheter ihopsamlade. Så vi kommer att på onsdagen ha
ett flyg härifrån för att ta dem till New Providence. ”
Dr Minnis sa ”vissa kan välja att flytta till Exuma
där de har familjer för här kan de inte stanna.”
Dr Minnis förklarade: ”Hälsoförhållandena och
säkerheten kommer att fortsätta att försämras under
de kommande tjugofyra till fyrtioåtta timmarna. Min
oro är invånarnas hälsa och säkerhet. Det är regeringens ansvar. ”
The Bahamas journal pratade också med några av
invånarna i Ragged Island om deras känslor av den
förödelse de har upplevt. Marjorie Wallace är en av

de boende som bott där i trettiofem år. Marjorie och
hennes man evakuerades till Nassau några dagar
före orkan Irmas ankomst. Hon reste sedan tillbaka
till Ragged Island för att se hur mycket skada som
inträffat. Tyvärr blev hon mött med ingenting annat
än bråte.

Orkanen hade sådan kraft så att när den
drog vidare sög den havet med sig. Över
stora delar av det drabbade området
försvann havet på den långgrunda sydsidan. Det tog flera dagar innan vattnet
hade återkommit och allt återgick till det
normala. Det kan bero på att i orkanens
öga är lufttrycket så lågt så att vattnet
stiger. Irmas öga var extremt stort varav
effekten blev stor över så stort område.

Trots att allt var förlorat, försökte fru Wallace sitt
bästa för att beskriva vad hon såg. Den förvirrade
damen sa, ”Källaren är nästan helt borta. Cementblocken och materialet i huset gjorde att golvet sjönk
in. Vi förlorade allting; Vi har inte någonstans att
sova. Nu vet vi inte var vi ska bo”

Före

Efter

Bahama News
Den 10 maj gick Bahamas medborgare till valurnorna. Det var en smutsig valkampanj med anklagelser om korruption och mutor mot sittande
PLP (Progressive Liberal Party) och Premiärminister Perry Christie. Christie
anklagades för att ha givit nakenmodellen Anna Nicole Smith gräddfilen till
uppehållstillstånd i Bahamas. På valkampanjens slutspurt talade Christie till
medborgarna på Exuma och sa då bla. ”Det går så bra så att inte ens Gud kan
stoppa mig nu” Om det var det som avgjorde att det starkt troende Bahamas
vände Christie ryggen kan man fundera över. Men när valsedlarna var räknade så hade PLP tappat 25 av 29 platser till FNM (Free National Movement).
FNM gick samtidigt fram 26 platser och har nu majoritet med 35-4. FNM´s
ledare Hubert Minnis blev ny Premiärminister. Valdeltagandet var högt 88,36%. Bahamas har bytt
regim de senaste fyra valen. Alltid med samma anklagelser om korruption.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Bahamian_general_election,_2017

Tips och Annat!
Vid senaste styrelsemötet beslutades att inte lägga in verksamhetsberättelsen i bulletinen. Verksamhetsberättelse, balans och
resultaträkning kommer att ligga på hemsidan och finnas tillgänglig på årsmötet. Det kommer att meddelas i bulletinen när
årets redovisning finns tillgänglig. Det går också att meddela
styrelsen om man vill ha redovisningen skickad till sig via brev
eller email. På detta sätt kan vi få mer läsvärde i bulletinen och
spara lite på utgifterna.

Nu finns vi även på facebbok
Sök oss på Bahama Scandinavian Club eller
Bahamasklubben.
Via Facebook kan klubben och medlemmarna ha
en mer direkt kontakt. Även icke-medlemmar får
ansöka, om det finns en koppling till Bahamas. På
detta sätt hoppas vi kunna öka antalet medlemmar.

NYHET!

Som medlem i klubben kan ni annonsera/söka
gratis i bulletinen. Kontakta ordförande.

Verksamhetsberättelse, balans
och resultaträkningen för verksamhetsåret 2016-17 kommer
att ligga på hemsidan från och
med 10 oktober.

Tips på mäklarhemsidor.
www.hgchristie.com
Några användbara hemsidor.
www.bahamas.com, www.thebahamas.com
www.thebahamasguide.com

