Club Sonett Sweden
Årsmötesprotokoll
2:a juni 2012
Protokoll fört vid CSS:s årsmöte 2012-06-02,
Albinsson och Sjöbergs bilsportmuseum, Karlskrona.
Närvarande:
Mattias Arvidsson
Björn Askengren
Bengt Börjesson
Sverker Dahl
Hans Eklund
Joakim Eliasson
Bengt Folkesson
Lars Gismar
Thomas Gustavsson
Dan Gyllensten
Nils Holmqvist
Hans Johnsson
Anders Källqvist
Micke Lindström
Jan Nilsson
Göran Olsson
Alf Sjövall
Anna Tinnis
1. Mötets öppnande.

Ordförande Mikael Lindström förklarar årsmötet 2012 och konstaterar att
det är kul att så många Sonetter har tagit sig till mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Sittande ordförande och sekreterare föreslogs och valdes av årsmötet till
årsmötesordförande respektive -sekreterare.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande

justera protokollet för årsmötet.
Sverker Dahl och Thomas Gustavsson föreslogs och valdes till
justeringsmän och rösträknare
4. Justering av röstlängd/medlemslista.

Ingen lista upptecknades. Årsmötet beslutade att röstning genomförs med
handuppräckning om det blir nödvändigt.
Avprickning av närvarande medlemmar gjordes innan mötets öppnande.

5. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.

Årsmötet ansåg att mötet var i behörig ordning utlyst.
6. Fastställande av dagordning.

Årsmötet fastslog och godkände dagordningen.
7. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll.

Föregående årsmötesprotokoll delades ut för genomläsning och godkändes
av årsmötet utan kommentarer eller synpunkter.
8. Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen, den ekonomiska

berättelsen och revisionsberättelsen vilka redovisats.
Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och
revisionsberättelsen delades ut för genomläsning samtidigt som föregående
årsmötesprotokoll och godkändes av årsmötet utan kommentarer eller
synpunkter.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av klubbordförande.

Valberedningen föreslog att Mikael Lindström väljs till ordförande på 1 år.
Årsmötet valde ordförande enligt valberedningens förslag.
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleant till styrelsen.

Valberedningen föreslog omval på 2 år för Jan-David Skavén, Johnny
Johansson och Hans Eklund samt nyval av Joakim Eliasson som suppleant.
Årsmötet valde ordinarie ledamöter och suppleant enligt valberedningens
förslag
Styrelsen kommer därmed att ha följande ledamöter utöver ordförande:
Mattias Arvidsson
Sekreterare
Johnny Johansson
Kassör
Jan-David Skavén
Redaktör Sonettvärlden
Berndt Eliasson
Layout Sonettvärlden
Hans Johnsson
Klubbmästare
Per Jansson
Reservdelsförvaltare
Hans Eklund
Märkeskonsulent/Rådgivning reservdelar
Joakim Eliasson
Suppleant/Reservdelsfrågor
12. Val av revisor och revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog omval på 1 år av Göran Sundin som revisor och
Lars Gunnarsson som revisorssuppleant.
Årsmötet valde revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens
förslag.
13. Val av valberedning till nästa årsmöte.

Valberedningen föreslog omval på 1 år av Erland Johansson och Mats
Phersson som valberedning.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.

14. Fastställande av årsavgift för 2013 efter förslag från styrelsen.

Styrelsen föreslår att årsavgiften kvarstår vid 300SEK per år.
Årsmötet valde enligt styrelsens förslag.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

15.1.

Tillägg till stadgar.
Styrelsen föreslår att CSS gör en stadgeändring:
Medlemsavgift ska vara inbetald senast 31/1.
Påminnelseavgift á 50SEK påförs om CSS måste skicka en
betalningspåminnelse.
Årsmötet bifaller styrelsens förslag.

15.2.

Styrelsens förslag till museifond ”SAAB-museet” enligt
bilaga.
Årsmötesdeltagarna får ett utkast till fond för SAAB-museet i
Trollhättan.
Göran och Johnny har granskat den ekonomiska biten av förslaget
och har inga invändningar.
En mötesdeltagare frågar om varje SAAB-klubb ska ordna sin egen
fond. Ordföranden drar lite bakgrund om hur SSK gör och att detta är
styrelsens förslag på hur CSS kan bidra.
Årsmötet bifaller att styrelsen ska arbeta vidare med förslaget.
Ordföranden efterfrågar en medlemsrepresentant att i demokratisk
ordning bolla styrelsens förslag med. Ingen frivillig representant från
årsmötet. Styrelsen jobbar med förslaget till nästa årsmöte.

16. Ordet fritt.

Inga frågor från mötesdeltagarna.
Ordföranden presenterar närvarande styrelsemedlemmar.
17. Mötets avslutande.

Mikael Lindström tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för
avslutat.
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