Verksamhetsberättelse för Club Sonett Sweden 2013
Samtliga medlemmar har kunnat ta del av klubbens aktiviteter och verksamhet via
Sonettvärlden samt klubbens hemsida, www.sonettclub.se.
Sonettvärlden under 2013
Fyra nummer av Sonettvärlden har givits ut och distribuerats till samtliga medlemmar,
svenska och utländska bilklubbar, universitetsbiblioteken samt en rad olika biltidningar.
Sonettvärlden 1/2013
Sonett 477 big surprise
Somrarna med Gittan
Medlemsmatrikel
Super-Saaben
Sonettvärlden 2/2013
Sonett 477, big surprise, del 2
Inbjudan CSS årsmöte och vårträff
En Sonettutflykt i Schweiz
Super-Saaben, del 2
Sonettvärlden 3/2013
Vårträff och årsmöte
Saabfestivalen
Vårutflykt i Strängnäs
Sonettvärlden 4/2013
Saab Sonett som gruvtruck
Hearing om Saab bilmuseum
Reservdelslistan
Saablar vilket släktdrag
Träffar under 2013
Den 25 maj hade CSS årsmöte i Norrtäljetrakten med bland annat besök på Pythagoras
Industrimuseum. Efter årsmötet åkte man gemensamt till Blidö och Haraldsgård där lunch
intogs. Första pris för finaste Sonett blev efter lottdragning på grund av lika många röster
Bengt Folkesson med sin Sonett III, på andra plats men med lika fin bil Hans Eklund med sin
Sonett II V4 och tredje plats tog Hans Gudmunds med sin Sonett II V4, även det efter
lottdragning.
Många av våra medlemmar deltog även på Saabfestivalen den 31 maj i Trollhättan. Det var
ett samarrangemang mellan Saabmuseet och ANA samt Svenska Saabklubben, Saab Turbo
Club of Sweden och Club Sonett Sweden. Resultatet blev lyckat!
Vi har även i Sonettvärlden informerat om en träff på Gelleråsens racingbana den 15-17 juni.
Ett antal medlemmar har också deltagit på andra lokala träffar i Sverige vilket har varit
uppskattat.
Reservdelar:
Reservdelsgruppen har under året som vanligt arbetat med nytillverkning av delar samt att
upphandla tillgängliga delar hos ett flertal leverantörer. En inventering av reservdelslagret
företogs av styrelsen den 14 augusti och vi kunde konstatera att ordningen var mycket god.
Våra reservdelar är förvarade i en bra tegelbyggnad, inhägnad av stängsel. Vi har under
verksamhetsåret 2013 sålt delar för 234819 SEK och vi har köpt delar för 75179 SEK.

Försäkringar:
De två försäkringsvarianter som CSS har hos MHRF och IF har tillgodosett våra
medlemmars behov. CSS representanter i försäkringsfrågor har varit Göran Sundin och
Mikael Lindström.
Medlemmar:
Medlemsantalet var 2013-12-31 totalt 377 medlemmar varav 293 svenska och 84 utländska.
Under 2013 sjönk antalet medlemmar med 9 personer.
Antalet nya medlemmar var 28 stycken varav 19 svenska och 9 utländska.
Medlemsavgiften höjdes med 50:- till 350:- enligt beslut på årsmötet. Anledningen var att vi
vill kunna finansiera större reservdelsinköp framöver.
Styrelsen 2013/2014
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda sammanträden. Protokoll från
samtliga möten finns hos sekreteraren samt hos övriga styrelseledamöter.
Efter årsmötet i Norrtälje den 25 maj fick styrelsen följande sammansättning:
Vakant

Ordförande

Mattias Arvidsson

Kungsängen

Sekreterare

Johnny Johansson

Vargön

Kassör, matrikelhållare

Jan-David Skavén

Sköndal

Redaktör för Sonettvärlden

Hans Eklund

Grästorp

Rådgivning & reservdelar

Berndt Eliasson

Örebro

Layout av Sonettvärlden

Per Jansson

Smedjebacken Reservdelsförvaltare, nytillverkning

Hans Johnsson, suppl. Kode

Klubbmästare

Joakim Eliasson, suppl. Stora Mellösa Reservdelar nya
Micke Lindström, suppl. Ekerö

Försäkringar & webmaster

Johann Schemat, suppl. Västerås
Personer utanför styrelsen:
Göran Sundin
Erland Johansson
Mats Phersson

Vällingby
Linköping
Ljungsbro

Revisor, försäkringsfrågor
Valberedning
Valberedning

Styrelsen vill också tacka alla som bidragit till klubbens verksamhet som till exempel att
arrangera träffar eller skriva artiklar till Sonettvärlden.
För styrelsen i Club Sonett Sweden
Sköndal 2013-02-26
Jan-David Skavén, Redaktör för Sonettvärlden, CSS

