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Årsmöte 
Lördagen den 25 Oktober
Grillska huset, Riddarsalen 
Stortorget 3, Gamla stan, Stockholm



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 2011/2012

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

Sekreterare:
Kia Barwén Forsberg
Gräsandsvägen 6 D
239 33  SKANÖR
Telefon: 070 - 77 13 770
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 det dags att krypa in i slott och koja för att tända 
ljus och mysa, tänka på sommaren som gått den som var 
så fin. Vi har haft tur de senaste åren och haft bra somrar. 
Har man inte kunnat vara på Bahamas med solgaranti så 
har vi fått vår del av värmen åndå. 
Har ni inte varit nere på Bahamas på länge så är det dags 
att göra slag i saken och åka ner. Varför inte tillsammans 
med Ulrika som arrangerar en resa till våren. Det blir lite 
som en jubileumsresa för klubben fyller ju 50 år då. Läs 
vidare i Bulletinen på sidan 11. 
Mina systrar och svåger tillbringade nästan hela somma-
ren på Exuma och har skrivit en fin reseskildring som bör 
locka till att åka med ner till Exuma. 

Vi har haft ett vårmöte i april i Malmö som var välbesökt 
med ett 40 tal deltagare. Vi åt god mat och snackade Ba-
hamas. Jag visade lite bilder från vår resa i julas. 
I Malmö fick jag en fråga från en medlem om hur där såg 
ut på ön? Vi brukar visa upp hur fantaskiskt det är vid 
stranden och under vattnet men sällan hur övriga ön ser 
ut! Jag tog det med mig hem och funderade lite. Ni kanske 
inte vet hur det ser ut vid er tomt, eller närliggande områ-
den. Som i Georgetown eller andra byar t ex. 
Jag köpte en utrustning så att jag kan fota och filma uppe 
ifrån luften, med en så kallad drönare. Jag kan flyga med 
den upp till 120 meters höjd. Från den höjden kan man se 
så långt som ett par mil. Detta tänkter jag göra på nästa 
resa ner till Exuma och kanske Cat Island.

Vill ni ha er egen tomt eller hus filmat/fotat så kontakta 
mig så pratar vi om hur det ska gå till. 
Barn eller barnbarn kanske är itresserad att åka ner och 
titta på tomten och njuta av Bahamas. Då kan det vara 

Innehåll

Ordförande har ordet sid 2
Årsmötet inbjudan sid 3
Dagordning till årsmötet sid 4
Versamhets och revisionsberättelse sid 5-8
Reseberättelse av 
Lena & Evert och Anna-Pia sid 9-11
Bahama News sid 12

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

bra att ha sett hur det ser ut i närliggande område. Min 
tanke är att följa med resan som Ulrika arrangerar och 
dokumentera såväl den som ön. Jag kommer att berätta 
mer om detta på årsmötet. Jag lägger även med ett info-
blad i detta nr av Bulletinen.

Klubben har årsmöte den 25 oktober, hoppas det blir stor 
uppslutning.

Väl mött på årsmötet
Joakim Camrian

Bahama Scandinavia Club fyller 50 år 2015. Det har hänt 
mycket under de åren som klubben har funnits, många har 
köpt och sålt sina tomter och hus, en del har byggt nya 
och så har en del hus blåst bort bl a vårt eget, men vi har 
alla haft vårt nätverk, Klubben! Nu ska vi göra en jubi-
leumsbulletin då vore det roligt att få med berättelser om 
era äventyr. Hur hittade ni tomt på Bahamas, har ni byggt 
hus där, reser ni dit ofta. Allt om hur det gick till när ni 
bestämde er för att köpa tomt på Bahamas vill vi ha med 
i bulletinen 2015. Plocka i minnet, i byrålådor eller prata 
med mor/far eller mormor/farmor/morfar/farfar. Har ni 
gamla bilder eller tidningsurklipp skicka gärna in dom.



Lördagen den 25 oktober
Årsmöte

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	 Ordföranden	visar	bildspel	från	Bahamas 
	 14.15	 Buffélunch	inkl	vatten/lättöl	och	kaffe

Pris för lunch:	Endast	210	kr	per	medlem,	340	kr	för	övriga.

Använd	gärna	bifogat	inbetalningskort	för	anmälan	och	betalning.	Ska	vara	klubbens	
plusgiro	tillhanda	senast den 15 oktober 2014.	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 15 oktober.

Årsmöte lördag den 25 oktober 2014

__________ lunch à 210 kr/person
__________ lunch à 340 kr/person

Medlemsnummer:  ____________________

40 06 04 - 5

Bahama Scandinavian Club

Grillbuffé
Ugnsrostade rotfrukter 

och grönsaker. Paprika-

grillad svensk gårdskyck-

ling. Svamppaj. Kallröktlax 

med polkabetor. Endive-

sallad m mögelost. Tomat- 

& haricotvertsallad.  Två 

ostar med oliver, sallads-

kapris och marmelad. 

Bröd och smör



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.











Den 17 juni körde vi ner till Köpenhamn och Kastrups 
flygplats. Kl. halv 7 gick planet och efter två 
mellanlandningar dels i Düsseldorf och en övernattning i 
Miami landade vi halv 12 den 20 juni på Georgetowns 
international Airport. Vi träffade vår nya vän Carol Hager 
Bodie som hade ordnat ett boende till oss i Jimmy Hill endast 
en kort promenad från havet. Vi hade hyrt bil och allt stod på 
plats. När vi väl installerat oss tog det inte många minuter 
innan vi låg i det underbara vattnet. Ja se själv.  

Det första vi sen ville göra var att träffa våra vänner från Mt 
Thompson och vi körde dit direkt. Mr Levi Rolle med fru 
träffade vi. Vi pratade och de bjöd in oss på lunch. Det är helt 
underbart att få se dem igen efter 4 långa år. En kalik måste 
man börja med på Sistas Place i Mt Thompson och där hittade 
vi Papa George som vanligt. Alltid lika roligt att återse 

honom.  Vi körde upp på 
toppen och hälsade på Adeleid 
Rolle eller mother Ad som vi 

kallar henne. Hon fanns i Mt Thomsen 1968 när vi bodde där 
och hon finns fort-farande kvar och blir alltid lika glad när vi 
kommer och hälsar på henne. Mother Ad är mamma till våra 
klasskamrater Levi, Penny och Eula. 
Vi har nästan 7 veckor på oss att köra runt på ön och träffa 
alla våra vänner och även träffa nya. Någon dag senare gav vi 
oss ut på upptäckt färd, vi hade bestämt oss för att köra ner 
till Little Exuma och titta in på La Shante och hälsa på 
Dwight Brice som är ägaren. Han hade öppet och vi åt en helt 
underbar cracked conch och drack varsin kalik innan vi 
hoppade i vattnet. Finns det någon mer underbar plats än 
denna.   
Vi tittade in på gården 
där slavägaren hade sin 
bomullsplantage. Huset 
står kvar och man kan 
fortfarande uppfatta var 
han hade sina plan-
teringar. Jag hittade 
några små buskar som 
det fanns både kapslar 
och även en bomulls 
tuss.  
Nästa dag bestämde vi oss för att köra till Steventon och titta 
på Pompei. Pompei var en slav som 1838 gjorde uppror och 
försökte rymma från ön. Han blev tråkigt nog tillfånga tagen 
och blev straffad för det. Men efter många år har de gjort en 
fin staty till hans ära. Hans staty står framför fängelset där 
han satt fången och bakom kan man gå ut på klipporna och 
titta på en underbar vy utöver Atlanten.  

Exuma, Vårt Paradis! 
Sommaren 2014



N ä r m a n ä r p å 
Exuma får man inte 
missa att köra ner på 
Tropic of Cancer 
e l l e r k r ä f t a n s 
vändkrets som går 
rakt igenom Little 
Exuma. Här finns en 
liten cubana där man 
kan ta ett kort just 
vid denna linje och 
sedan är man bara tvunget att gå i vattnet. Denna dag är det 
32 grader i luften och vattnet är inte långt därifrån. Vi låg och 

badade i någon timme och 
vi började känna oss 
hungriga, vi hade hört 
talas om att där är en ny 
liten bar strax innan 
Williamstown som hade 
öppnad för bara någon 
månad sen. Denna låg 
precis vid en liten beach 
som passande nog heter 
d e n Tr o p i c B r e e z e . 
Ägaren och kocken heter 
C Turnqvist och lagade en 
fantastik lunch till oss.  Vi 
fick conch fritter som 
a p p e r t i c e r o c h t i l l 
huvudrätt åt vi chicken 
wings med pommes och 

sallad och till detta.drack vi en kalik. Innan vi körde därifrån 
var vi helt enkelt tvungna att svalka oss i detta underbara 
turkosa vatten.  !
Fredag och lördagar i july månad har de summer festival på 
Fish Fry. Här bjuds det på mat och dryck, allt som du kan 
tänka dig. Junkanoo Rush out varje kväll, både barn och äldre 
visar upp sina band. Senare på kvällen är det lokala rape and 
scrap band som visar upp vad de kan. Mycket musik och 
mycket dans till natten infaller sig. Inga problem att vara ute 
då det inte någon natt var under 27 grader.  !
Vår semester består varje dag av nya upplevelser även om vi 
det sista 14 åren har varit på Exuma 8 ggr så hittar vi nya 

saker att uppleva. En ö som är endast 3 ½ mil lång och på det 
bredaste stället är en halv mil finns det hur mycket som helst 
att uppleva. En dag bestämde vi oss för att hyra en båt av 
Minns. De finns mitt i centrum av Georgetown och man kan 
hyra olika storlekar på båtar beroende på hur många man är. 
Vi hyrde en båt som skulle ta 6 personer och vi frågade vår 

klasskamrat Levi Rolle om han skulle vilja vara kapten för en 
dag. Levi känner till varje liten del av vattnet runt Exuma. 
Han följde med glädje med oss. Han tog även 3 av sina 
underbara barnbarn med för att tillbringa en heldag med oss 
på sjön. Vi började med att köra runt Crab cay och Mucha cay 
där vi letade efter att få se sköldpaddor, hajar, stingrockor och 
kanske delfiner. Vi hade hört att där finns en mamma med en 
liten kalv. Vi var ute på Man of war och hade en liten picknic. 
Barnen badade och snorklade. På vägen dit hittade vi några 
stora sjöstjärnor, vi tog upp dem och tittade men la ner dem i 
vattnet igen. Inne i vikarna där det fanns mangrove såg vi 
många både stora och små sköldpaddor och några stingrockor 
och hajar såg vi. Vi bestämde oss för att åka till Chat and 
Chill som är en bar på Stocking Island för en drink och ev 
kunde vi klappa och mata stingrockorna. Det dröjde inte 
länge innan vi träffade på dem, en liten som en mattallrik och 
en stor som var 70 cm bred mellan vingspetsarna. De älskar 
kyckling och kött, man lägger det i handen och sträcker den 
under till deras mun och dom äter med glädje. När de väl 
märkt att vi har mat vill dom inte simma ifrån oss. Vi 
tillbringade säkert en timme tillsammans med dessa. Sen 
bestämde vi oss för att köra in till hurricane hole och snorkla 
runt och titta på alla underbara fiskar.  

Vi fick inte se delfiner denna dag men vi hade en helt 
underbar dag tillsammans med våra vänner. Kl. 5 var vi 
tillbaks och lämnade in båten. Nöjda och trötta efter en 
heldag på sjön.  !
En söndag bestämde vi oss att åka upp till Rollerville och 
hälsa på Elvis och Mary-Ann Rolle på deras restaurang 
Exuma Point. Varje söndag har de buffé på menyn. Där finns 
allt man kan tänka sig av Bahamian mat. Conch fritter, 
Cracked conch, chicken wings, ribs, grouper finger, 
potatissallad, cole slow, plantin och majs ja allt man kan 
tänka sig som finns på deras bord. När vi satt vid bordet såg 
vi en skylt att där fanns en grotta som man kunde titta in i. Vi 
frågade vem och vad det var med denna grotta. Elvis 
berättade att en man från Tyskland bott där i många år, nu var 
han död men när han åkte därifrån var han 77 år gammal. Vi 
gick ett par hundra meter på stranden innan vi hittade den. Vi 
gick in på vissa ställen kunde man gå rakt upp på andra ställe 
fick man krypa. Han hade byggt en säng långt inne i grottan 
och han hade även satt upp nät runt sängen så inte 
mosquiterna skulle äta upp honom. Nu fanns där ett 20 tal 
fladdermöss och även en lång orm som säkert låg på pass och 
ville äta upp de. Han hade även gjort en del av grottan till ett 
kök där han kunde ha en öppen eld och laga till sin mat. 
Grottan var ca 20 m från havet så när han kände för att bada 
gick han rakt ut i havet.  



När vi kom tillbaks till restaurangen hade båten kommit med 
kapten Bob Smith och hans besättning Glenroy Smith som 
skulle ta ut oss för att hälsa på de simmande grisarna. Dessa 
grisar är inte ute i Exuma cays utan endast 10 min båtresa ut 
till en liten ö utanför Rolleville. 4 stora grisar mötte oss när 
båten stannade. Vi hade lite grönsaker, lite bröd och någon 
korv som vi bjöd dem på. Mysigt en söndag eftermiddag. Vi 
matade dem och låg och njöt i vattnet en halv timme innan 
båten tog oss tillbaks till Rollerville och restaurangen Exuma 
Point.  

!
Varje torsdag kväll har hotellet Peace of Plenty i Georgetown 
barberque och musik. Love band som är ett lokalt band från 
Exuma spelar rape a scrap  från halv 8 till 11 nu när det är låg 
säsong. Man kan äta fisk, revben eller kyckling som grillas 
och som serveras ute vid poolen. Mycket folk från alla delar 
av världen och även många bahamians som är ute och har det 

trevligt men 6 ½ vecka går snabbt när man har roligt den 5 
aug är det dags att ställa kosan mot Sverige igen. Resan hem 
gick denna gång över Spanien och Madrids flygplats och den 
6 aug kl halv 3 anlände vi Kastrup flygplats.  

Nu har vi varit hemma i några veckor och nästa resa är redan 
på planerings stadiet. Inte väntar vi 4 år denna gång utan nu 
blir det igen 2016.  !
Tack för oss Lena & Evert Kristensson och Anna-Pia Persson.

Bahama Scandinavian Club 
År 2015 fyller vi 50 år

Vi efterlyser: Berättelser, Foton, Livsöden!, Skicka in det till vår JubileumsBulletin 2015

info@bahamasklubben.se eller Co/ Elisabeth Odarp, Kärrvägen 44, 135 55  TYRESÖ

När vi vet hur många som är intresserade 
att  åka med, då spickas programmet och 
priset.
Du hänger väl med?

Hör av dig till klubben eller till Ulrika
och anmäl dit intresse.

Telefon till Ulrika
Tel. 070-964 13 36
Email. ulrika@lyckligasma.se

OBS Ej Bindande!

Skulle det inte vara 
underbart att själv upp-
leva det som skrevs i 
reseskildringen. 
Det kan du nu. 
Följ med och titta till er 
tomt eller bara njut och upplev 
underbara Exuma. 
Ett par dagar i Nassau med allt det 
har att erbjuda planeras också.

Resa 
arrangeras
Till Exuma 
våren 2015



Bahama News

MOMS INFÖRS PÅ BAHAMAS
 
Senast den 1 januari 2015 skall ca 4 000 företag på 
Bahamas-öarna vara registreras på skatteverket för 
att kunna bedriva sin verksamhet. Moms införs på 
de flesta varor och tjänster. Undantaget är sjukvård, 
skola/utbildning.
Mat är också undantaget dock bara basvarorna.
Moms kommer alltså att gälla för nybyggnation och 
renoveringar av hus samt all import av varor.
Momsregistrering gäller för företag som omsätter 
mer än $100 000. Betalas inte momsen som den ska, 
blir det böter på $25 000 för mindre försumlighet och 
upp till $150 000 för grövre förseelser.
Momsen är satt till 7,5 % och införs fr o m 1 januari 
2015. Tanken var att den skulle införts redan 1 juli 
2014 men har blivit framflyttad 6 månader.

 
Kritiker gör gällande att det kommer att drabba små 
företag, med nedläggning till följd. Bahamas som 
redan är hårt drabbad av recensionen, kommer att få 
svårt att resa sig, anser företagare och investerare. 
Fastighetsmäklare anser att ytterligare skattepålägg 
på fastighetsmarknaden kommer att vara förödande 
för en redan hårt prövad bransch. Fastighetsbran-
schen har redan en stämpelskatt på mellan 4 - 10 %. 
Flyget har också fått fler pålägg de senaste åren och 
moms på flygresor skulle drabba dem hårt. Flyget är 
viktigt för Bahamas med så många öar.
 
Momsen är införd på de flesta länder i Karibien med 
statsskuld, på inrådan av IMF (Internationella Mone-
tära Federationen). De flesta länderna har en moms 
på 10%, bara några få har satt den till 7,5%.


