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Årsmöte 12 november på Östra station 
 
Samling skedde utanför Stockholms Bahnhof med lätt förtäring av Pernod. Årets årsmöte 
hade fransk inriktning och ett flertal av mötesdeltagarna kunde enkelt smält in i stadsbilden 
var som helst i Frankrike. På grund av kylan blev det snabbt ingång till restaurangen där vi 
hade en egen hörna och snabbt lade beslag på alla lediga platser. 31 Snösvängare hade 
hörsammat kallelsen och den formella delen av årsmötet klarades av snabbt och styrelsen 
drog en suck av lättnad över att än en gång beviljats ansvarfrihet för förvaltningen av 
föreningen. 
Menyn hade fransk touch och bestod av läckerheter från olika delar av Frankrike. 
Fransk musik spelades av en musikant med det svenskklingande efternamnet Berggren. 
Lotteriet övertecknades och drog in 5000 kr till föreningens kassa och vi utbringade en 
tacksamhetens skål för alla generösa bidragsgivare av produkter till lotteriet. 
Ropen skallade redan här på nästa jubileumsresa och styrelsen lovade att titta på alla 
alternativ från heli-skiing i Kanada till Himlabacken i Malmö. 
 
 
Racletten 14 april på Wijnjas 
 
Efter många år på Cassi med tyvärr inte helt lyckat resultat ifjol så provades ett nytt ställe på 
Kungsholmen. Drink serverades på Kungsholms torg för 39 sugna Snösvängare som sedan 
förflyttade sig 200 meter till restaurangen. 
Mycket god raclette, rikligt med tillbehör men lite sämre med vinkvantiteten dock inte med 
kvaliteten. 
Jubileumsresan presenterades och orten S:t Anton och hotellet Post fick tummen upp medans 
tiden mitten december möttes av lite rynkade pannor. Minnena från resan 2000 med ingen snö 
och skidåkning i Ischgl förskräckte. 
Ordföranden avslöjade att han haft en uppriktig och seriös diskussion med snöguden som 
garanterat mycket snö dock bara muntligt och inte skriftligt. 
 
 
Kräftskiva 17 augusti på Villa Kvikkjokk 
 
Kräftskivan på Villa Kvikkjokk är plötsligt en etablerad tradition. Förra året bytte vi 
försommarfesten mot kräftkalas i augusti. Det blev mycket uppskattat och nu laddade vi för 
fullt igen. Vi tryckte in nästan 30 personer  i det lilla Montessori-dagiset som bor granne med 
Caroline och Mikael Berglund. Värdparet hade arrangerat finaste svenska kräftor, snaps i alla 
varianter och en underbar kladdkaka som lock ovanpå. Snapsvisor i mängder som till en 
början sjöngs i chorus. Och till sist, när alla var för hesa för att sjunga, blev det nachspiel i 
Carolines och Mikaels salonger. 
 
 
 
 
 
 



Golfsvingen 8 september på Djursholms GK 
 
Toppenväder mötte oss denna fantastiska september och 21 habila golfare hade alla förberett 
segertalet när flertalet av oss började med lunch utomhus på restaurangen. 
Efter tävlingen var det gemensam middag med prisutdelning och där de 3 bästa resultaten var 
2 stycken med 36 poäng och 1 person med 40 poäng. Vinnare blev som året innan Rickard 
Malmsjö och ropen om handicap-sänkning skallade i lokalen vilket resulterade i en omedelbar 
sänkning med 1,2 slag. 
2017 kommer tävlingen att spelas på Fågelbro GK med förhoppning om bättre väder än förra 
gången tävlingen spelades där. 
 
 
Ölsvingen 1:a torsdagen i varje månad på Grodan 
 
Ett opretentiöst arrangemang som avhålles 8-9 månader om året och som inte fordrar någon 
anmälan utan man kommer förbi från 17.30 och träffas för lite uppdatering. 
En representant från styrelsen brukar vara på plats. 
 
 
Styrelsemöten 
 
Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten hemma hos någon styrelsemedlem och bjudits 
på mat och dryck och haft livliga diskussioner och planeringar då främst avseende 
jubileumsresan till S:t Anton. 
 
 
 
 
Styrelsen i Snösvängen i november 2016 
 
Rickard Malmsjö 
Caroline Bjerke 
Eva Edlund 
Britt Elfving 
Håkan Jakobsson 
Sibylle Kemper 
Olle Lövenheim 
Tobias Olsson 
Marianne Tessmar 
 
 
 


