
 

Verksamhetsberättelse Båstadsstyrelsen 2017 
Lokalavdelningen för Båstadsträffen som på våren bestod av följande personer: 

Pernille Feline, ordförande, Eva Benner, ledamot (webmoster), Alexandra Fredenhoff, 
ledamot, Ulla Hansen , ledamot (Danmark), Andrea Gullrös, sekreterare och Terese Cederlöf, 
ledamot, har följande att rapportera: 

2017 innehöll traditionsenligt två träffar. Vårträffen hölls 4:e maj – 7:e maj 2017, och 
höstträffen hölls 30:e augusti till den 3:e september 2017. Höstträffen var Båstadsträffens 20 
års jubileum och Båstadsträff nummer 42 i raden av träffar. 

Vårträffen på Pensionat Enehall: 
Antal deltagare som deltog och som är medlemmar i FPES var 25. 

Mötesaktiviteter: 

 Utflykter till Båstad och omnejd. 
 Introduktion till nya deltagare/medlemmar. 
 Zabella & Friends och Carl M. Lundh hjälpte oss med smink och peruker.  
 Sko & klädauktion med Maria från Karlstad. 
 Möjlighet att ”Dansa som Transa” utgick pga. censur från FPES.  
 Trans Speed Dating ersattes också pga. censur av Trans Speed Networking, som utgick. 
 BH skola med Jill Ståhle från Göteborg. 
 Besök av Ulrika Westerlund från utredningen om Transors levnadsvillkår. 
 FPES styrelse höll genomgång av fokusfrågor. 
 Traditionsenligt hade vi också Eva Benner’s Workshop. 
 Årsmöte Lördag. 
 Vi upplevde en Transförlovning mellan Andrea och Lin från Stockholm. 
 Lördagens Tema ”Retro Pinup” utgick också pga censur från FPES och ersattes av ”Be 

your own Movie Star”. Talanger från träffen uppträdde på kvällen. 



 

Höstträffen på Pensionat Enehall
Antal deltagare som deltog och som är 

Mötesaktiviteter: 

 Vi var återigen tacksamma för
 Utflykter gjordes till Båstad och
 Folk kunde sälja sina överblivna skor och kläder
 Introduktion till nya deltagare/medlemmar.
 Eva’s workshop hölls igen, 
 I samband med 20 årsjubileet 

följande Tidningar och TV: 
 Laholmstidningen
 SVT Halland 
 BjäreNU 
 Lokaltidningen Båstad/Laholm
 Helsingborgs Dagblad
 Vi uppmärksammades också i programmet B

Fredrik i Kanal 5

Dessa möten med Media ledde till lika många artiklar
artiklar på Båstadsträffens hemsida.

 Det hölls ett välbesökt Tennis event nere på Center Courten i Båstad
 Gruppbilderna genom åren kunde ses i en utställning.
 På Fredagkvällen tittade vi i backspegeln tillsammans med
 Tema för fredagen var Retro Night
 Gemensamt möte Lördag utgick pga. tid inte fanns
 Det hölls ett mycket vackert
 Lördagens Tema var: ”Burlesque”. 
 Nalle the Great stod för en 

Staffan Lenberg vid gitarr & Lena

 

på Pensionat Enehall: 
som deltog och som är medlemmar i FPES var 51. 

tacksamma för besök från Zabella & Friends och Carl M. Lundh.
till Båstad och omnejd. 

Folk kunde sälja sina överblivna skor och kläder igen. 
Introduktion till nya deltagare/medlemmar. 

 som alltid är populär. 
I samband med 20 årsjubileet skickades ett pressmeddelande ut oc

 
Laholmstidningen 

Lokaltidningen Båstad/Laholm 
Helsingborgs Dagblad 

ärksammades också i programmet Breaking News med Filip & 
anal 5, kort tid efter träffen.  

Dessa möten med Media ledde till lika många artiklar/omtalanden. Det länkas till dessa 
artiklar på Båstadsträffens hemsida. 

Tennis event nere på Center Courten i Båstad
Gruppbilderna genom åren kunde ses i en utställning. 

Fredagkvällen tittade vi i backspegeln tillsammans med inbjudna Sofia Karlsson
Tema för fredagen var Retro Night. 

utgick pga. tid inte fanns. 
mycket vackert Transbröllop mellan Andrea och Lin från Stockholm.

Burlesque”. Med inbjudna gäster. 
Nalle the Great stod för en formidabel Burlesque show på kvällen som fortsatte med 

& Lena sjöng till sent ut på natten. 

besök från Zabella & Friends och Carl M. Lundh. 

pressmeddelande ut och vi fick besök av 

reaking News med Filip & 

. Det länkas till dessa 

Tennis event nere på Center Courten i Båstad. 

bjudna Sofia Karlsson. 

Transbröllop mellan Andrea och Lin från Stockholm. 

show på kvällen som fortsatte med 



 

På både Vår- och höstträffen hade vi glädjen att 
att se dessa snart igen på träffen. 
offrades lite mer pengar på denna träff än vi gjort förut. Styrelsen tycker att pengar var väl 
använda. I samband med detta vill vi skicka ett stort tack till alla de som hjälpte till på
träffar. Listan kan bli lång, men ett speciellt tack 
och släpade alla sina sladdar, förstärkare och speciala effekter med ti
möjliggjorde ett par ännu mer färgrik

Ekonomi: 

Båstadsträffen har enligt våra beräkningar för 2017

Vårträffen: SEK 13.156.-, Höstträff

Styrelsen har varit oförändrad under 2017 fram till 
att lämna styrelsen i otid. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för  Båstadsträffen 

 

 

 

och höstträffen hade vi glädjen att ta emot en handfull nya deltagare
en.  Höstträffen var ju ett 20 årsjubileum för Båstadsträffen. Det 

offrades lite mer pengar på denna träff än vi gjort förut. Styrelsen tycker att pengar var väl 
band med detta vill vi skicka ett stort tack till alla de som hjälpte till på

tt speciellt tack går till Anja och Ingrid Bergman som
addar, förstärkare och speciala effekter med till träffarna och 

mer färgrika träffar. 

enligt våra beräkningar för 2017 kostat: 

träffen: SEK 47.290.-, Sammanlagt: SEK 60.446

har varit oförändrad under 2017 fram till efter höstträffen där Pernille fattade beslut 

nya deltagare. Vi hoppas 
Höstträffen var ju ett 20 årsjubileum för Båstadsträffen. Det 

offrades lite mer pengar på denna träff än vi gjort förut. Styrelsen tycker att pengar var väl 
band med detta vill vi skicka ett stort tack till alla de som hjälpte till på 2017 års 

till Anja och Ingrid Bergman som lånade ut 
ll träffarna och 

SEK 60.446 .-. 

höstträffen där Pernille fattade beslut 

 


