Verksamhetsberättelse för Club Sonett Sweden 2006
Samtliga medlemmar har kunnat ta del av klubbens aktiviteter och verksamhet
i klubbtidningen. Vad som speciellt kan kommenteras är följande:
– Klubbstyrelsens sammansättning under året har varit:
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Fyra nummer av Sonettvärlden har publicerats och distribuerats till
medlemmar, vissa bilklubbar, universitetsbiblioteken samt till en del
biltidningar. Nummer 1 var något extra då det var det hundrade numret sedan
starten av Club Sonett Sweden, dessutom inledde det klubbens 25
årsjubileum. Vi var glada att vi i detta nummer kunde presentera den nya
reservdelsförvaltaren Per Jansson. Dessutom hade vi en tillbakablick på
verksamheten i klubben de fem senaste åren. En annan artikel som blev
speciell var den om Björn Karlströms livsvärv som designer, inte minst som
han senare under våren gick bort. I nummer 2 hade vi med en
medlemsmatrikel samt en artikel om V4 motorn på engelska, den var skriven
och illustrerad av Jack Ashcraft i USA. Vidare hade vi med en artikel om hur
man renoverar en förgasare samt om Aero X som väckt så mycket uppseende
på bilutställningar runt världen. I nummer 3 berättade vi om CSS vår- och
årsmöte i Trollhättan och om det internationella Saabmötet i Ljungbyhed,
illustrerad med färgbilder på bl.a. mittuppslaget. I nummer 4 hade vi en artikel
om MHRFs förbundsstämma, ett korsord samt en artikel om vår sekreterare
Mats Phersson och hans Sonett III. Redaktör och ansvarig utgivare har varit
Jan-David Skavén.
Den 21 maj hade vi vårt vår- och årsmöte på Saabmuseet i Trollhättan.
Styrelsen i CSS ville göra något extra av denna träff och vi tror att de som kom
var riktigt nöjda. Klubbens 25 årsjubileum skulle firas och dessutom var det 50
år sedan Saab Sonett I tillverkades! Erik Rocke höll ett intressant föredrag om
tillkomsten av Aero X, därefter höll vi vårt årsmöte. Tyvärr var ingen beredd att
ta över ordförandeskapet efter undertecknad och jag valdes igen till
ordförande fram till 2007. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2007 skulle

vara oförändrat 250:- eller EUR 30/USD 35. I övrigt hänvisar jag till artikeln i
nummer 3/06 av Sonettvärlden för en mer detaljerad beskrivning av årsmötet.
Därefter blev det klurig tipsfrågetävling, gjord av Hans Eklund och den
sedvanliga omröstningen om Finaste Sonett 2006. Sedan vidtog det ovanliga
att Dansverket drog igång en dansuppvisning, både utan och med våra
medlemmar. Det var ett uppskattat inslag under dagen och kanske första
gången det dansades i Saabs filmsal.
Vid prisutdelningen för Finaste Sonett 2006 vann Gösta Jakfors med sin
Sonett I från 1956. På andra plats kom Lars-Åke Haraldsson men sin Sonett II
från 1967 och på tredje plats kom Kjell Arne Andersson med sin Sonett II V4
från 1968. Tipsfrågetävlingen vanns av Roger Åkerblad, följd av Per Jansson
och Lars Stenberg. Ansvarig klubbmästare var Lars Eriksson.
Vår nye reservdelsförvaltare Per Jansson i Smedjebacken drog på allvar
igång verksamheten under våren 2006 och det har fungerat mycket bra.
Lagret ligger i en solid tegelstensbyggnad på inhägnat område i Fagersta. I
nummer 4/06 publicerade vi hela reservdelslistan i Sonettvärlden och den
ligger också utlagd på vår hemsida. Allteftersom under året har vi även
presenterat nyinkomna artiklar i klubbtidningen. Exempel på sådana är
gummipluggar till stöd mellan motorhuv och kaross, avgassystem till Sonett III
och inte minst efterlängtade gummistroppar till huven för Sonett II. 25årsjubileet till ära tog vi även fram muggar med speciell jubileumsdekor och
liksom andra artiklar från Sonettshoppen kan de också köpas av Per.
Fö r b e r e d e l s e a r b e te t fö r a tt g ö r a i o r d n i n g C S S n y a h e m s i d a
www.sonettclub.se tog ordentlig fart under hösten. Ansvarig för hemsidan var
Mikael Lindström.
De två försäkringsvarianter vi har hos MHRF/Folksam respektive IF har
tillgodosett de skiftande kraven hos våra medlemmar. Premierna har varit
oförändrade under 2006. Ordförande i försäkringskommittén var Göran
Sundin.
– Club Sonett Sweden har dator, skrivare och scanner i sin ägo för
tidningsproduktionen.
– Medlemsantalet låg 2006-12-31 på 381 medlemmar varav 313 i Sverige
och 68 i andra länder. Under året har vi fått 28 nya medlemmar varav 17
svenska och 11 utländska. Dessutom skickar vi tidningen till såväl svenska
s o m u tl ä n d s k a k l u b b a r e l l e r ti d n i n g s r e d a k ti o n e r s a m t ti l l 7
universitetsbibliotek. Medlemsavgiften har för medlemmar i Sverige varit 250:och för medlemmar i utlandet EUR 30/USD 35 under 2006.
– Styrelsen i Club Sonett Sweden har under 2006 hållit tre protokollförda
sammanträden. Protokollen från dessa möten finns förutom hos sekreteraren
hos de andra styrelseledamöterna.
Styrelsen vill som vanligt rikta ett varmt tack till er som hjälpt till att arrangera
träffar, bidragit med artiklar i Sonettvärlden eller på annat sätt bidragit till Club

Sonett Swedens verksamhet.
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