VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PIPKLUBBEN 2018
SVENSKA PIPKLUBBEN (SP) hade vid årets slut 335 medlemmar, vilket är en minskning med 16 medlemmar sedan
föregående årsskifte.
Årsmötet hölls den 2 juni hos Mellgrens Tobakshandel i Göteborg med ett 25-tal deltagare.
Till ordförande omvaldes Per Billhäll. Dessutom valdes 9 ordinarie styrelseledamöter: Bengt Carlson, Jan Andersson,
Tom Eltang, Andreas Persson, Ingela Creutz, Patrik Eng, Mathias Amnell, Torbjörn Lindén (samtliga genom omval) samt
Martin Jönsson (nyval). I samtliga fall är mandattiden 1 år. Vid ett efterföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen
enligt följande:
Vice ordförande:
Bengt Carlson
Sekreterare:
Jan Andersson
Kassör:
Ingela Creutz
Webbmaster:
Andreas Persson
Till revisorer omvaldes Tomas Broberg och Stefan Andersson.
Under året har styrelsen haft två protokollförda sammanträden. Huvuddelen av arbetet har, beroende på den geografiska
spridningen, skötts per telefon och via mail.
Den 10 nov. hölls den årliga pipauktionen i pipmakarna Vollmer & Nilssons lokaler i Malmö. Auktionspiporna fanns
avbildade på vår hemsida där också en förteckning kunde laddas ner. Auktionen besöktes av 35 medlemmar och många,
som inte kunde närvara, tog chansen att bjuda via mejl.
Svenska Pipklubben har följande lokala klubbar:
Stockholms Pipklubb
Information om verksamheten kan fås genom att kontakta Johan Bryggman på johanbryggman@yahoo.se
Skaraborgs Kapnismologiska Ordenssällskap
Information om verksamheten finns på klubbens hemsida www.kapnismologiskaorden.se
Nancy Lee

Hemsida: www.mellgrens.se (gå till fliken Om Mellgrens)
Sammanträder i Mellgrens Tobakshandel i Göteborg. Information om möten finns på hemsidan. Du kan också kontakta dem genom email till: nancy.lee@mellgrens.se

Matteröds Gammeldansk Kapnismologiska Klubb (MGKK)
En informell sammanslutning som träffas med oregelbundna mellanrum i skogarna runt Matteröd i Skåne. Mer
information kan fås från jan.pipa@tele2.se
Fumare pro Mille
Också en informell sammanslutning som håller möten i pipverkstaden hos Vollmer & Nilsson i Malmö då det passar
sig.
Information om verksamheten kan fås genom att kontakta Anders Nilsson på anders.hi.nilsson@bolina.hsb.se
Medlemmar ur Svenska Pipklubben har under året deltagit i ett flertal arrangemang i Danmark, anordnade av
NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM.

Per Billhäll har under året varit ordinarie ledamot i styrelsen för NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM.
Vid DM i Köpenhamn den 18 mars kom Greger Risberg på en hedrande 5:e plats och vårt första lag på 3:e plats i
lagtävlingen. 9 medlemmar ur klubben deltog.
Klubbens tidning RÖKRINGAR har under året utkommit med 4 nummer, samtliga på 36 sidor och tryckta i färg. Alla
medlemmar har också från NT erhållit 4 nummer av PIBER & TOBAK, nyhetsbrev samt DM-programmet.
Årets klubbpipa tillverkades av Tom Eltang och såldes i 38 exemplar.
Det är styrelsens förhoppning att klubben även fortsättningsvis skall bidraga till att skapa samhörighet och trivsel bland
piprökare och pipentusiaster.
Vi tackar alla medlemmar för Ert stöd under det gångna året.
Hässleholm i maj 2019
Per Billhäll, Bengt Carlson, Jan Andersson, Ingela Creutz, Andreas Persson,
Tom Eltang, Patrik Eng, Torbjörn Lindén, Mathias Amnell, Martin Jönsson

