
Årsberetning NFN 2020 og 2021 

Denne årsberetning gjelder kalenderårene 2020 og 2021. 

Styret har hatt følgende sammensetning siden årsmøte 18.02.2020: 

President An-Magritt Aanonsen 

1.Visepresident Jan Helge Torp 

2. Visepresident Gerd Lie 

Kasserer Thor B. Stensrud 

Sekretær Arne Wathne 

Vara 1. Gina Synnøve Stangeland 

Vara 2. Astrid Kähler 

Vara 3. Nina Lindbråten 

Vara 4. Per Sletten  

Revisjon:  

Revisor 1.  Øivind Aspeng   

Revisor 2.   Tor Roksvåg 

Valgkommite: 

Formann:   Tore Sannes 

   Barbro Riis 

   Toril Nordstrøm 

175 medlemmer betalte medlemskontingent på våren 2020, som ble 
overført til 2021. Det ble også vedtatt å ikke innkreve kontingent for 2021. 
 

Antall medlemmer registrert i vårt medlemsregister pr. 31.12.2021 var 317 + 
2 æresmedlemmer. Av disse har 241 senest betalt kontingent i 2019. 

 
 
 

 



 

 

Møter 2020 

På grunn av Corona pandemien ble foreningens virksomhet sterkt redusert i 
2020. Spania ble mer eller mindre stengt ned fra 12. mars, og alle 
medlemsmøter resten av året ble kansellert. 

Det har i løpet av året vært holdt 7 styremøter, hvorav 2 ble avholdt digitalt på 
Skype, og 4 medlemsmøter. Medlemsmøtene har vært godt besøkte med fra 
37 til 130 medlemmer, i snitt 82. 

Tema : 

21.01: Quiz organisert og gjennomført av Ola Botterud, Gerd Lie og Anne 
Brynhildsvoll. 

04.02: Kveldens hovedattraksjon var konsert med Aksel Kolstad. Det ble en 
storartet konsert bestående av klassisk musikk, ispedd humoristiske historier. 

18.02: Årsmøte 

03.03: Mats Björkman fra bladet Sydkysten som sto for med foredraget: “ 
Spanien just nu” 

Reiser 2020: 

 

10.03- 12.03: Tur til Ronda, Grazalema og Setenil. 

Møter 2021: 

På grunn av den pågående pandemien ble møtevirksomheten også i 2021 
sterkt redusert. Det har vært avholdt 6 styremøter, hvorav 1 fysisk møte og 5 
møter digitalt på Skype. 

Det har kun vært et medlemsmøte. Dette møtet ble avholdt i lite egnede 
lokaler, da vi ikke hadde tilgang til vårt vanlige møtested. 

Tema : 

16.11: »Kom sammen for en prat» Improvisert medlemsmøte avholdt på 
«Restaurante Sink or Swim» Det var 56 deltakere på møtet. 



 

 

Reiser 2021: 

Det har ikke vært gjennomført noen reiser i 2021. 

 

Andre aktiviteter 

 

Fotball: I samarbeid med AHN organiseres treff på El Cangrejo. 
Kontaktpersoner er Øivind Ruch. 

Vandringer: I samarbeid med AHN organiseres vandreturer på tre forskjellige 
vanskelighetsgrader. Beskrivelser ligger på nett. Mange norske vandringsledere 
under ledelse av Jan Hauge. 

Førstehjelpskurs i lunge/hjerteredning, ved Gina Stangeland ble holdt i forkant 
av medlemsmøter, hvor deltakerne også får instruksjon i bruk av hjertestarter 

Lesesirkler: 4 sirkler har fungert,   

derav en med bare menn. Kontaktperson for å danne nye sirkler er Gerd Lie. 

Biblioteket har fått lokaler oppe i San Juan Capistrano. Dette er åpent hver 
tirsdag ettermiddag. Kontaktperson Nina Lindbråten 

Strikkekafe er som tidligere hver onsdag i Cafe Bar Michel. 

Golf: Det er gjort avtaler med Baviera og Los Mariscos på samme betingelser 
som AHN har hatt. Kontaktperson er Jan Kverneland. 

 

Regnskapet 2020/2021 

Driften av foreningen i 2020 gav et underskudd på € 3.242 (innbetalt 
kontingent overført til 2021),  2021 er avsluttet med et overskudd på €2.232. 
 

Styret takker medlemmer som stiller opp og hjelper til med gjennomføringen 
av medlemsmøter, fester, reiser og andre aktiviteter. Alle medlemmer takkes 



for aktiv deltagelse på møtene, og ikke minst for alle loddene som kjøpes. 
Dette bidrar sterkt til klubbens økonomi.   

 

Nerja 24.01.2022 

Styret 


