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Årsmöte

Lördagen den 27 oktober
Stadsmissionen, Grillska huset
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Hej Bahamavänner!
Då var det dags igen för en bulletin med inbjudan till årsmötet. Åren
går fort och så också 2018. Klubben hade vårmöte i Jönköping, vi var
lite över 20 som åt, drack och pratade Bahamas och drömde oss dit.
Kul att så många tog tillvara tillfället att träffas.

Klubbtröja

med broderat emblem

200kr
porto tillkommer

Beställes genom att kontakta

Efter vårmötet åkte jag ner till våran ö i solen för att fira 50 år i Bahamas.
Vi landade den 28 april, på dagen 50 år efter jag som 5-åring för första
gången satte mina fötter på Exuma Bahamas. Aldrig kunde jag då tro
att ön skulle komma att bli mitt andra hemland för resten av mitt liv.
Det känns lika härligt varje gång att komma hem igen.
Jag får ibland frågan hur mycket bebyggelse det är på Exuma, och om
man jämnför med här hemma i Sverige så är det inte mycket byggt
någonstans. Jag har tagit lite bilder från luften som jag delar med mig
på sidan 6 och 7 i bulletinen. Ni ser att det är mycket grönt och lite
bebyggelse. Det är långt kvar tills det blir trångt på Exuma, det är det
som jag tycker är charmen med ön. Vart man än rör sig så kan man
vara ifred om man nu vill det. Skulle man längta efter att ha lite folk
runt sig så kan man alltid besöka ”Chat and Chill” på Stocking island
eller P&P, hotellet som har dans varje vecka. Fishfry är också ett
trevligt ställe med många små pitoreska restauranghak, där befolkningen och turister träffas.
Hoppas många har tillfälle att komma till årsmötet.
Fran tills dess, ha det fint.
/ Joakim C
Bahama Scandinavian Club adress:
C/o Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5, 125 35 Älvsjö
Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se

BSC:s styrelse 2017/2018 är!
Ordförande:

Joakim Camrian

Stockholmsvägen 77
286 32 ÖRKELLJUNGA
Telefon: 0705-25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

Verksamhetsberättelse, balans
och resultaträkningen för verksamhetsåret 2017-18 kommer
att ligga på hemsidan från och
med 27 oktober.

Vice ordförande:

Magnus Alfredsson

Viborgska vägen 49
122 37 Enskede
Telefon: 070-673 10 28
E-post: alfredsson.enskede@telia.com

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

Bahamaklubbens
jubileumsbok
Med berättelser och
läsvärt från de
senaste 50 åren.

50kr

Bahama
Scandinavian Club

År

porto tillkommer.

1965-2015

Beställes genom att kontakta
Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5
125 35 Älvsjö
Telefon mob: 070-964 13 36.
E-post: ulrika@lyckligasma.se

Sekreterare:

Kassör:

Klubbmästare:

Gräsandsvägen 6 D
239 33 SKANÖR
Telefon: 0707-71 37 70
E-post: kia@marknadsavd.se

Jultomtestigen 5
125 35 Älvsjö
Telefon: 0709-64 13 36
E-post: ulrika@lyckligasma.se

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

Kia Barwén Forsberg Ulrika Hallberg Lüning

Anders Palmius

Årsmöte

Lördagen den 27 oktober 2018
Plats:

Stadsmissionen, Grillska huset, Riddarsalen
Adress: Stortorget 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

Buf

fé
Hand
skala
d
Chill Grillska e räkor i
i- oc
dress
h lim
ing
e
m
Grill ed sesa gravad fjo
sallad
m oc
h so rdlax
me
saker
, oliv d medel ya
olj
ha
Tom
atsal a och pa vsgrönlad m
rmes
Lamm och mo ed grön an
kål
zza
gry
tenlö ta med b rella
k, vit
rynt
scha
Mand lök och
rött lotelpot
Bröd
vin
at
från
vårt ispuré
eget
bage
ri

Pris för lunch: 325 kr för medlem, 395 kr för övriga.
Använd gärna bifogat inbetalningskort för anmälan och betalning. Ska vara klubbens
plusgiro tillhanda senast den 19 oktober 2018. 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 19 oktober.
Årsmöte lördag den 27 oktober 2018
__________ lunch à 325 kr/medlem
__________ lunch à 395 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.

Exuma lite från ovan
Det kommer lite frågor om hur stor bebyggelsen är på Exuma.
Här är lite nya bilder hur det ser ut idag.
Det har gått många år sedan svenskarna
köpte tomter här, nu börjar många vägar
växa igen och buschen tar över.
Det finns några populära områden där det
finns mer bebyggelse och el är framdraget.

Mitten av bilden ligger Mount Thompson med sina Tree sisters
ute i vattnet. Härifrån ser man tydligt var det finns bebyggelse.

Vy över Georgetown, orten som en gång var tänkt att bli huvudstad i Bahamas. I mitten i horrisonten syns Februari point
med sina fina hus

Oceania Heights är ett område som ligger en bit från stranden.
Här var det tänkt att bli full bebyggelse när det startade på
90-talet. Det har endast blivit några få hus här.

Hoopers Bay är ett av de äldsta områden på Exuma. Till största delen utan bebyggelse. Några hus vid starnden finns det.

Bahamas sound Nr 9 (i framkant) Nr 7, 8 och 10 ligger längre in i bilderna.
Atlantsidan till vänster och karibiensidan till höger i bilderna.

Mount Thompson i mitten av bilden. Bahama sound 9 och 10 east i vänstra bilden och Bahama sound 5, 6, 7, 8 east i högra bilden

Bahama sound nr 8 och Ocean division west och east. Denna
delen av ön är mer bebyggd och vägarna är bra och ofta är el
framdragen.

Bahama sound nr 16 är ett stort område som många svenska
äger tomt på. Detta området är helt obebyggt och vägarna
växer igen. Här är det tänkt att en ny väg ska byggas längs ön
och då kan detta område få ett uppsving.

Bahama sound nr 2, 3 och 14. I horrisonten ligger Bahama sound nr 11 och 11 west. No 2 är helt igenväxt och nästan inga hus.
No 3, 14 ,11 och 11 west är mer bebyggt.

Många vägar växer igen då de inte använd, detta är från Bahama sound nr 2

Klubbinformation

Nya Dataskyddslagen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Denna nya lag måste även vi i
Bahama Scandinavian Club följa. Lagen, som är en skärpning av den gamla lagen PuL, förbättrar
skyddet av personuppgifter och hanteringen av dessa.
Vi i Bahamasklubben jobbar med att göra en handlingsplan, så att medlemmars uppgifter skyddas
enligt den nya lagen. Det handlar mest om att dokumentera uppgifterna på rätt sätt, då det redan
idag är en väldigt skyddad information eftersom vi är en ideell förening. Klubbens medlemsmatrikel är och förblir skyddat information, som endast klubbens styrelse har tillgång till. I matrikeln
består idag medlemmars information endast av namn, adress och eventuella mejladresser, så att vi
kan skicka bulletinen till våra medlemmar. Mer information kommer att finnas på hemsidan och i
nästa bulletin.

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.

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

