
 

Club Sonett Sweden 

Årsmötesprotokoll 

25:e maj 2013 

Protokoll fört vid CSS:s årsmöte 2013-05-25, Pythagoras industrimuseum, Norrtälje. 

Närvarande: 

Mattias Arvidsson 

Björn Askengren 

Anders Dahl 

Hans Eklund 

Berndt Eliasson 

Joakim Eliasson 

Anders Emdén 

Magnus Emilsson 

Hans Eriksson 

Bengt Folkesson 

Hans Gudmuns 

Per Jansson 

Håkan Johansson 

Bernt Larsson 

Jan-Åke Larsson 

Mikael Lindström 

Gunnar Luttropp 

Åke Mörner 

Mats Olsson 

Börje Pettersson 

Göran Sundin 

Anna Tinnis 

Kenneth Zotterman 

 

 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Mikael Lindström förklarar årsmötet 2013 och hälsar alla 

välkomna. 

2. Frågan om mötet är utlyst i behörig ordning. 
Årsmötet anser att detta är gjort. 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Sittande ordförande och sekreterare föreslogs och valdes av årsmötet till 

årsmötesordförande respektive -sekreterare. 

4. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande 

justera protokollet för årsmötet. 
Magnus Emilsson och Bengt Folkesson föreslogs och valdes till 

justeringsmän och rösträknare. 

6. Justering av röstlängd/medlemsförteckning. 
Ingen röstlängt upptecknades. Bengt Folkesson har uppdaterad 

medlemslista för mötet. 

7. Genomgång och godkännande av protokoll för årsmötet 2012. 
Föregående årsmötesprotokoll delades ut för genomläsning och godkändes 

av årsmötet med kommentaren att numreringen av punkterna är felaktig. 

Punkt nummer 13 förekommer två gånger. 



8. Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen, den ekonomiska 

berättelsen och revisionsberättelsen vilka redovisats separat. 
Årsmötesdeltagarna gavs tillfälle att läsa igenom verksamhetsberättelsen, 

den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen innan ordföranden 

berättade lite om de försäkringsalternativ som klubbmedlemmarna har med 

anledning av att Svedea har sagt upp avtalet med CSS (och andra 

entusiastklubbar). 

Revisorn passade på att tacka styrelsen för ett utmärkt jobb i allmänhet. 

Inga frågorställdes och alla berättelser godkändes av årsmötet utan 

kommentarer eller synpunkter. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av klubbordförande. 

Valberedningen har inget förslag till ordförande utan föreslår att platsen 

lämnas vakant tills vidare. 

Årsmötet röstade enligt valberedningens förslag. 

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen. 
Valberedningen föreslog omval på 2 år för Mattias Arvidsson, Berndt 

Eliasson, och Per Jansson som ordinarie ledamöter. Som suppleanter 

föreslog valberedningen omval på 2 år för Joakim Eliasson och Hans 

Johnsson samt nyval på 1 år för Mikael Lindström och Johann Schemat. 

Styrelsen kommer därmed att utökas med 2st suppleanter. 

Årsmötet valde ordinarie ledamöter och suppleanter 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 

Per Jansson  Reservdelsförvaltare 

Hans Eklund  Märkeskonsulent/Rådgivning reservdelar 

Joakim Eliasson  Suppleant/Reservdelsfrågor 

Hans Johnsson  Suppleant/Klubbmästare 

Mikael Lindström  Suppleant/Webmaster 

Johann Schemat  Suppleant 

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 föreslog att avgiften höjs med 50 SEK till 350 SEK per år. 

Två styrelseledamöter hade innan mötet reserverat sig mot förslaget. 

Bakgrunden till förslaget är att en stor del av klubbens kapital är bundet i 

reservdelar som ger långsam återkastning. Utan fritt kapital riskarar 

klubben att missa köp av reservdelar som kan erbjudas av privata säljare 

vid enstaka tillfällen. En höjning skulle förstärka klubbkassan och ge 

större rörelsefrihet vid reservdelsinköp samt en buffert för andra 

oförutsedda utgifter. Senast avgiften höjdes var 2010, då med anledning av 

att klubbtidningen började med 4-färgstryck. 

Mötet biföll förslaget att höja medlemsavgiften enligt styrelsens förslag. 

15. Övriga frågor 

15.1 Hemsidan 

Åke Mörner frågade om klubbens hemsida går att utveckla med 

t.ex. ett forum. 

Mikael Lindström svarar att detta inte har gjorts p.g.a. av 

tidsbrist hos ordförande/webmaster. Dessutom krävs 

moderatorer för att hålla undan sådant som inte hör till forumet. 

Åke kan hjälpa till om det blir aktuellt med ett forum.  

Mats Olsson replikerade att vi kan använda SAAB-klubbens 

forum. 

15.2 Magnus Emilsson tipsade om SAAB-träffar i Uppland. 

Tisdagar vid Ulwa kvarn och torsdagar i Gottröra. 

16. Mötets avslutande. 
Mikael Lindström tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för 

avslutat. 

 

 

Norrtälje 2013-05-25 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Mattias Arvidsson   Mikael Lindström 

Justeras   Justeras 

 

 

Magnus Emilsson   Bengt Folkesson 


