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Lördagen den 26 oktober
Stadsmissionen, Grillska huset

Stortorget, Gamla stan, Stockholm

Årsmöte



Hej Bahamavänner!

2019 närmar sig höst och det är dags för en ny Bulletin och nytt års-
möte. Mötet hålls som vanligt i Grillska huset, Gamla Stan. Varför 
ändra på ett framgångsrikt koncept. Där är ju bra lokal och fin mat. 
Det tycker i alla fall jag.

På Exuma har alla tomter som ligger bra till vid havet nu helt tagit 
slut. Framförallt Kanadensare och Amerikanare köper upp dessa och 
bygger på ön. Men tomterna en bit in på ön som många av våra med-
lemmar har förblir ofta osålda och obebyggda. Trots detta vill Baha-
mas ha tomtskatt för dessa tomter och ibland har det blivit oförkänt 
höga skatter utan motivering. Styrelsen försöker ta reda på så mycket 
det går varför det är så, precis som många medlemmar gör. Oftast får 
vi inga tillfredställande svar, så det är inte lätt att veta hur vi ska gå 
vidare. Vi kommer att prata om detta på årsmötet, så har ni möjlighet 
så kom ditt och var med i diskussionen. 

Orkanen Dorian slog till hårt mot Bahamas i början av september 
men våra öar Exuma och Cat Island klarade sig helt utan skador. Men 
Freeport, Abaco, Bimini och Berry Island fick stora skador (se sidan 6 
och 7).

Turismen hade ökat på Bahamas innan orkanen, men nu befarar 
landet att många tvekar att åka dit för att öarna är orkanskadade. 
Därför ber befolkningen och hotel/företag oss att komma till de fina 
stränderna och det underbara vattnet. Detta så att de kan få in pengar 
så de kan bygga upp de nordliga öarna igen. 
Detta kommer dock att ta lång tid tror jag.

Hoppas vi ses på årsmötet den 26 oktober då visar jag lite film och 
bilder både från de orkanskadade öarna och lite fina vyer från vårt 
paradis.

Hälsningar
Joakim Camrian
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Klubbtröja 
med broderat emblem

200kr
porto tillkommer

Beställes genom att kontakta

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

Bahama Scandinavian Club adress: 
C/o Ulrika Hallberg Lüning
Jultomtestigen 5, 125 35 Älvsjö
Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se

Bahama 
Scandinavian Club

 År
1965-2015

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

50kr
porto tillkommer.

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

BSC:s styrelse 2018/2019 är!
Ordförande: 
Joakim Camrian
Stockholmsvägen 77
286 32  ÖRKELLJUNGA
Telefon: 0705-25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

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

Sekreterare:
Kia Barwén Forsberg
Gräsandsvägen 6 D
239 33  SKANÖR
Telefon: 0707-71 37 70
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:
Magnus Alfredsson 
Viborgska vägen 49
122 37 Enskede
Telefon: 070-673 10 28
E-post: alfredsson.enskede@telia.com

Verksamhetsberättelse, balans 
och resultaträkningen för verk-
samhetsåret 2018-19 kommer 
att ligga på hemsidan från och 
med 25 oktober.



Lördagen den 26 oktober 2019
Årsmöte

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 Bilder från orkanen Dorian 
 14.15 Buffélunch inkl vatten/lättöl och kaffe

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 20 oktober 2019. Om ni betalar på annat sätt, glöm inte 
ange  medlemsnummer (står på kuvertet) och namn.          
Vill ni bara deltaga i årsmötet, anmäler ni det direkt 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 26 oktober 2019

__________ lunch à 325 kr/medlem
__________ lunch à 395 kr/icke medlem

Medlemsnummer:  ____________________

40 06 04 - 5

Bahama Scandinavian Club

HöstbufféZucchinisoppa
Krämig potatissallad med 

rotselleri, äpple & toppad med 
rostad kapris

Regnbågslax med citron och 

pepparrotskräm
Minipaj med västerbottenost 

Matigsallad  med  zucchini,  svamp, 

hakad persilja, krispsallad,  

pekannötter & äppelvinegrette 

Rostade rotfrukter med timjan

Bönsallad a’la Grillska 
Bröd från vårt eget bageri



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 revisorer, 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.



Utökat medlemsregister.
OBS Frivilligt!

Nu utvidgar vi medlemsmatrikeln, där du kan deltaga OM du vill.
Meningen med detta är att medlemmar skulle kunna få kontakt med varandra, ni kanske är tomtgrannar på 
Exuma eller Cat Island.
Idag har klubben endast medlemsuppgifter om medlemsnummer, namn och adress, så att vi kan skicka ut 
bulletinen till er. Nu kommer vi att kunna lägga till telefonnummer, e-postadress, och viktigast av allt; tomt 
område och tomtnummer. Utan dessa uppgifter om tomtområde och tomtnummer finns ingen nytta att del-
taga i detta utökade register. 

En del medlemmar har redan anslutit sig, och om fler gör så är det lättare att hitta sin granne.

Vill du deltaga i detta så finns det ett formulär på vår hemsida.
www.bahamasklubben.se
På startsidan till höger på hemsidan finns det ett formulär att fylla i. 

I detta formulär kan man:
Anmäla om man vill bli kontaktad av styrelsen. 
Anmäla nytt medlemskap.  
Anmäla att man vill delta i det utökade registret.
Anmäla om man vill ha Bulletinen via email istället för i postlådan.
(glöm inte att det går att klicka i flera rutor om man har flera ärenden)

I samband med höst bulletinen får sedan medlemmar som deltager i detta register en fil med övriga som vill 
deltaga i detta register.

Det blir dyrare och dyrare att skicka ut Bulletinen till er. För ett par år sedan ändrade posten sin tariff och tog 
bort föreningsbrev och B-porto. Tidigare kunde vi skicka 100 gr brev för ca 6kr/brev. Idag kostar 50gr brev  
9kr/brev och det ska gå upp 1kr/brev vid årskiftet 2019/2020. 
Därför ger vi möjligheten till er att få Bulletinen via epost istället för via brev.
Vi kommer att skicka ut Bulletinen som vanligt till alla som inte aktivt anmäler detta till klubben.
På hemsidan kan man läsa alla Bulletiner som kommit de senaste 8-10 åren.

Medlemsförmån!



Hurricane Dorian!
Orkanen Dorian gick den 1 september in över Baha-
mas norra region och träffade Abaco med stor förö-
delse. Orkanen gick mycket långsamt fram och förde 
massor av vatten med sig. Det har rapporterats om 
5 meter vatten som sköljde över ön. Dorian upphöll 
sig mer än 1 1/2 dygn över Abaco, Grand Bahamas, 
Bimini och Berry Islands innan den vände norrut och 
tappade fart. När den gick in över Abaco hade den 
uppgraderats till kategori 5 med vind upp mot 100 
meter per sekund. Det är den kraftigaste orkanen som 
uppmäts i regionen. Öarna Exuma och Cat island, där 
det flesta av våra medlemar har tomter blev helt för-
skonade från orkanen.
Bilder och text är taget från nätet.

Bahamas - De söker på sociala medier, kikar under 
spillror eller försöker följa lukten av döden i ett för-
sök att hitta familj och vänner.
De söker bland alarmerande rapporter om att 1.300 
personer förblir listade som saknade nästan två veck-
or efter att orkanen Dorian träffade norra Bahamas.
Regeringen, som har satt den officiella dödstalet 
till 50, har varnat för att listan är preliminär och att 
många kan stanna kvar i skyddsrum och att de inte har 
kunnat ansluta sig till nära och kära.
Men farhågorna växer att många fler dog när stormen i 
kategori 5 svängde in över Bahamas norra region med 
vindar överstigande 80 meter per sekund, med svår 
översvämning som välte betongväggar och knäckte 
träd. Dorian piskade området i ett och ett halvt dygn.



”Sorgen är outhärdlig,” sade premiärminis-
tern. ”Många är i förtvivlan och undrar om deras nära 
och kära fortfarande lever.”
Ändå händer återföreningar, även om de är få, nästan 
två veckor efter att stormen träffade land 1 september.
Familjen till Trevon Laing trodde att den 24-åriga 
mannen var död efter att en polis sa till dem att två 
kroppar hade hittats i samhället i Gold Rock Creek, 
inklusive en ung man. Hans mor gick i sorg i fem da-
gar.
När hans familj besökte samhället för att verifiera vad 
de fick höra, var Laing inte i närheten, vilket stärkte 
deras rädsla för att han var död. När han återvände, 
fann han sin bror gråta på verandan.
Hej, jag är inte död! Ni har ingen tro på mig. Jag är en 
överlevande, ”sa han och gav till ett skratt. ”Han var 
chockad och arg på samma gång.”

Minst 42 personer dog i Abaco och åtta i Grand Ba-
hama, och Premiärminister Minnis har varnat för att 
antalet kommer att öka avsevärt.
Han försäkrade Bahamians i en nyligen sänd tv-adress 
att regeringen arbetade hårt för att återställa kroppar 
och meddela familjer, och tilllade att tjänstemän ger 
rådgivning  till drabbade. 



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 skyd-
das 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 med-
lemsmatrikel är och förblir skyddat information, som endast klubbens styrelse har tillgång till. I 
matrikeln består idag medlemmars information endast av namn, adress och eventuella mejladres-
ser, så att vi kan skicka bulletinen till våra medlemmar. Mer information kommer att finnas på 
hemsidan 

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

Klubbinformation

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.

Ni vet väl om att ni  
som medlem i klubben kan ni 
annonsera/söka gratis i bulletinen. 
Kontakta ordförande.

Lathund till 
Skatteinbetalning
ligger på hemsidan
www.bahamsklubben.se

Styrelsen har fått till sig många frågor  angående tomtskatten. 
Till exempel

• Svårt att betala skatten över nätet. 
• Kan man överklaga hög tomtskatt?
• Vad händer om man inte betalar sin skatt.?
• Kan man återlämna tomten till Bahamas?
• Vart ska man vända sig?

Vi jobbar på att ta fram så många svar vi kan med de enkla medel vi har.

Vi tänker ha detta uppe för diskussion på årsmötet.
Till exempel om vi ska anlita en advokat för att få svar på dessa frågor. Det kostar att anlita advokat och 
klubben har begränsade  financiella resurser.
Har du ideer och kan närvara på årsmötet, så kom gärna. Har du inte möjlighet att närvara, men ändå 
har ideer. 

Maila in till styrelsen så tar vi upp detta på mötet.

Alla inlägg i denna fråga är välkomna


