Verksamhetsberättelse för Club Sonett Sweden 2011
Samtliga medlemmar har kunnat ta del av klubbens aktiviteter och verksamhet via
Sonettvärlden samt klubbens hemsida, www.sonettclub.se som löpande har
uppdaterats.
Sonettvärlden under 2011
Fyra nummer av Sonettvärlden har tryckts och distribuerats till alla medlemmar
samt till svenska och utländska bilklubbar, universitetsbiblioteken samt olika
biltidningar.
Sonettvärlden 1/2011
Från FoMoCo till Weber
Slingerbulten - en tur på Södertörn
En dag på Sonettfabriken
Borut - en ombyggd Sonett
Sonettvärlden 2/2011
Inbjudan vår- och höstmöte CSS
Sonetter i Bjärnum
Införandet av V4 i Saab Sonett, del 1
Sonett #22 finds a new home
Sonettvärlden 3/2011
Jubileumsmötet i Uppsala
Årsmöte och vårträff i Trollhättan
Införandet av V4 i Saab Sonett, del 2
Internationella Saab-träffen i Finland
Sonettvärlden 4/2011
Två artiklar om Facett GT
Höjdarmöte med Stefan Holm
MHRF's årsstämma
Reservdelslistan
Träffar under verksamhetsåret 2011
Den 5:e juni hölls årsmötet i Trollhättan där den officiella delen av mötet hölls på
Saab-museet. Till Trollhättan hade ca 18 Sonetter hittat denna varma helg. Den
sedvanliga omröstningen till årets finaste Sonett vanns av Kjell Arne Andersson
med sin II:a och tätt följd av Göran Olsson med sin III:a och på 3:e plats kom
Thomas Gustavsson med sin III:a.
Ett stort tack riktas till vår klubbmästare Hans Johnsson med flera som arrangerat
årsmötet.
CSS firade sin 30:årsdag i Uppsala den 3:e september med besök på Linnés
Hammarby utanför Uppsala, dit hade 18 Sonetter tagit sig den fina
sensommardagen. Efter detta blev det god lunch på restaurang Skarholmen där
det blev prisutdelning efter tipsrundan.
fortsättning

Vinnare av tipsrundan blev Hans och Mats Eklund som förärades med en flygtur i
en Saab Safir. Även tvåan och trean förärades med en flygtur.
Flygturen ingick i den avslutande delen vid studiebesöket på gamla F16.
Speciellt tack till Bengt Folkesson med familj och övriga för detta fina arrangemang.
Reservdelar:
Reservdelsgruppen har under gångna verksamhetsåret arbetat intensivt med
nytillverkning av vissa delar och att upphandla tillgängliga delar hos ett ett flertal
leverantörer. CSS har under 2011 sålt delar för 131.407 SEK. Inköpskostnaden för
reservdelarna var 113.222 SEK.
Under 2011 har också vissa karosseri-specifika delar köpts från företag och
privatpersoner som hört av sig till CSS.
Försäkringar:
De två försäkringsvarianter som CSS har via MHRF och IF har tillgodosett våra
medlemmars krav. CSS representant i försäkringsfrågor har varit Göran Sundin.
Under 2011 slöts CSS ytterligare att försäkringsavtal med Svedea
Motorförsäkringar, därmed kan CSS nu förmedla tre varianter av försäkringar.
CSS kontaktperson mot Svedea är Micke Lindström.
Medlemmar:
Medlemsantalet var 2011-12-31 på totalt 388 medlemmar varav 304 svenska och
84 utländska Under 2011 var medlemsökningen totalt 22, varav 14 svenska och 8
utländska.
Samtidigt har vi tappat 26 medlemmar, 16 svenska och 10 utländska, så totala
antalet medlemmar har under året minskat med 4, från 392 till 388.
Medlemsavgiften enligt beslut på årsmötet bibehölls på 300:Styrelsen 2011/2012
Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft tre protokollförda sammanträden.
Protokoll från samtliga möten finns hos sekreteraren samt hos övriga
styrelseledamöter.

fortsättning

CSS styrelse har under verksamhetsåret 2011 bestått av följande personer:
Namn

Ort

Funktion

Micke Lindström

Ekerö

Ordförande, webmaster

Mattias Arvidsson

Kungsängen

Sekreterare

Johnny Johansson

Vargön

Kassör, medlemsregister

Jan-David Skavén

Sköndal

Redaktör för Sonettvärlden

Hans Eklund

Grästorp

Rådgivning & reservdelar

Berndt Eliasson

Örebro

Design & layout av Sonettvärlden

Per Jansson

Smedjebacken

Reservdelsförvaltare

Hans Johnsson

Kode

Klubbmästare

Mikael Sjögren

Sjuntorp

Nya reservdelar, suppleant

Personer utanför styrelsen:
Göran Sundin
Erland Johansson
Mats Phersson

Vällingby
Linköping
Ljungsbro

Revisor
Valberedning
Valberedning

Styrelsen vill också rikta ett stort tack till alla er som på något sätt bidragit till
klubbens verksamhet som att exempelvis arrangera träffar eller genom att skriva
artiklar för Sonettvärlden
Stort tack för det!
För styrelsen Club Sonett Sweden
Ekerö 2011-02-01
Micke Lindström, Ordförande Club Sonett Sweden

