
 

Club Sonett Sweden 

Årsmötesprotokoll 

24:e maj 2014 

 

Protokoll fört vid CSS:s årsmöte 2013-05-24, Fjärås MK, Kungsbacka. 

 

Närvarande: 

Kjell-Arne Andersson 

Mattias Arvidsson 

Lars Bengtsson 

Marianne Christiansson 

Joakim Eliasson 

Magnus Emilsson 

Bengt Folkesson 

Göran Gustavsson 

Frank Hansson 

Johannes Helmersson 

Nils Holmkvist 

Inge Ivarsson 

Per Jansson 

Arne Johansson 

Johnny Johansson 

Hans Johnsson 

Ove Jonasson 

Bernt Larsson 

Jan-Erik Nilsson 

Johann Schemat 

Jan-David Skavén

 

 

Inledning. 
I avsaknad av klubbordförande hälsade Jan-David Skavén alla välkomna till CSS 

årsmöte 2014 och öppnade därmed mötet. 

 

1. Justering av röstlängd för mötet.  
Ingen röstlängd upptecknades. Hasse Johnsson har uppdaterad 

medlemslista för mötet om votering skulle bli aktuellt. 

Årsmötet anser att detta räcker. 

2. Mötets öppnande och val av mötesordförande.  
Jan-David Skavén föreslogs och valdes till mötesordförande. 

3. Val av protokollförare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, att 

jämte ordförande justera mötesprotokollet.  
Mattias Arvidsson föreslogs och valdes till protokollförare. 

Till justeringsmän föreslogs och valdes Magnus Emilsson och Johnny 

Johansson. 

4. Genomgång och godkännande av protokoll för årsmötet 2013.  
Föregående årsmötesprotokoll lästes igenom och godkändes. 



5. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt. 
Information om årsmötet, och datum för detta, har publicerats i 

Sonettvärlden nummer 1-2014. 

Kallelse till mötet har publicerats i Sonettvärlden nummer 2-2014 samt på 

www.sonettclub.se 

 

6. Uppläsning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
Föregående årsmötesprotokoll delades ut för genomläsning och godkändes 

av årsmötet. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar för det senaste 

verksamhetsåret. 
Av misstag hade endast resultaträkningen skrivits ut till 

årsmöteshandlingarna. Kassör Johnny Johansson redogjorde muntligt för 

klubbens ekonomi. Bl.a. har Sonettvärlden blivit lite billigare och fått nytt 

papper av bättre kvalité. Reservdelsförsäljningen har ökat under 2013 till 

den högsta någonsin. Klubbens ekonomi är god. 

Resultat- och balansräkningarna godkändes av årsmötet. 

8. Uppläsning av revisorns granskningsberättelse över styrelsens förvaltning 

under det senaste räkenskapsåret. 
Revisionsberättelsen läses igenom och godkändes. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

10. Val av klubbordförande. 

Valberedningen föreslog nyval på 1 år för Johann Schemat som ordförande 

för CSS. 

Årsmötet röstade enligt valberedningens förslag. 

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen. 
Valberedningen föreslog omval på 2 år för Johnny Johansson, Jan-David 

Skavén och Hans Eklund som ordinarie ledamöter. Som suppleant föreslog 

valberedningen nyval på 2 år för Bo Sehlberg. Eftersom två suppleanter 

avgår kommer styrelsen att sakna en suppleant det kommande året.  

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 

Per Jansson  Reservdelsförvaltare 

Hans Eklund  Märkeskonsulent/Rådgivning reservdelar 

Joakim Eliasson  Suppleant/Reservdelsfrågor 

Hans Johnsson  Suppleant/Klubbmästare 

Bo Sehlberg  Suppleant/Webmaster 

Vakant   Suppleant 

http://www.sonettclub.se/


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. Fastställande av årsavgift för 2013 efter förslag från styrelsen.  
Styrelsen föreslog en oförändrad avgift på 350SEK per år. 

Mötet biföll styrelsens förslag. 

14. Val av ledamöter i valberedning med en sammankallande. 
Sittande valberedningen avgår. 

Styrelsen hade inte något förslag till ny valberedning färdigt. 

Inga förslag kom från mötesdeltagarna. 

Styrelsen fick i uppdrag att föreslå ny valberedning. 

15. Behandling av styrelsen förslag och inkomna motioner. 

Inga förslag från styrelsen eller motioner fanns att behandla. 

16. Övriga frågor 

16.1 Nisse Holmqvist undrar om det finns mallar för klädsel i 

bagageutrymmet för Sonett V4. Mattias Arvidsson ritar av 

klädseln från sin Sonett som är under renovering. Per Jansson 

och Mattias ordnar med mallar. 

Tyget är okänt. Hans Johnsson undersöker och meddelar Jan-

David Skavén för publicering i Sonettvärlden. 

16.2 Sven Johansson undrar var klubben jigg finns och om den går 

att hyra. Per Jansson meddelar att den för närvarande finns i 

Sandviken. En privat jigg som är något lättare finns i Karlstad. 

Per Jansson förmedlar kontakt. 

16.3 Inge Ivarsson undrar om bandet för svankstöden till lädersäten i 

Sonett III finns hos klubben. Per Jansson har detta i 

reservdelslagret. Även knappar till sätena finns. 

16.4 Nisse Holmqvist undrar om någon vet var man kan hitta 

rullbälten för Sonett och hur de monteras. Magnus Emilsson 

och Frank Hansson tipsar om att Mekonomen har (haft?) ett 

bälte med liggande rulle som passar. 

16.5 Mattias Arvidsson efterfrågar återkoppling till styrelsen om 

reservdelar som medlemmar önskar klubben låter tillverka. 

16.6 Arne Johansson söker efter dörrlist till Sonett III. Denna, eller 

motsvarande finns som metervara hos Örebro agenturaffär. 

16.7 Johann Schemat tipsar om att skicka in korta "mektips" eller 

frågor för publicering på www.sonettclub.se 

http://www.sonettclub.se/


17. Mötets avslutande. 
Jan-David Skavén tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

Kungsbacka 2014-05-24 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Mattias Arvidsson   Jan-David Skavén 

Justeras   Justeras 

 

 

Magnus Emilsson   Johnny Johansson 


