
Protokoll fört vid Club Sonett Swedens årsmöte, 2010-05-29 Vimmerby. 
 
1§ Mötets öppnande. 
Ordförande Mikael Lindström förklarade årsmötet 2010 öppnat och hälsade alla deltagare 
välkomna. 
 
2§ Val av ordförande och av protokollförare för årsmötet. 
Sittande ordförande Mikael Lindström valdes till ordförande för mötet och till protokollförare 
valdes Mats Phersson. 
 
3§ Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande för mötet justera protokollet 
för årsmötet. 
Till rösträknare och justerare valdes Hans Eklund och Lennart Sahlén. 
 
4§ Justering av röstlängd/medlemslista. 
Hans Eklund och Lennart Sahlén valdes till justering av röstlängd/medlemslista. 
 
5§ Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst. 
Årsmötet ansåg att mötet var i behörig ordning utlyst. 
 
6§ Fastsällande av dagordning. 
Årsmötet godkände fastställande av dagordningen. 
 
7§ Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll. 
Föregående protokoll delades ut för genomläsning och godkändes av årsmötet. 
 
8§ Godkännande av verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och 
revisionsberättelsen. 
Ordförande gick igenom de olika dokumenten. Ett fel hade smugit in sig i 
verksamhetsberättelse. En skada har anmälts till försäkringsbolaget IF. 
Verksamhetsberättelsen:      Godkändes av årsmötet med ändringen. 
Ekonomiska berättelsen:  Godkändes av årsmötet. 
Revisionsberättelsen:  Godkändes av årsmötet. 
 
9§ Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 
 
10§ Val av klubbordförande. 
Årsmötet beslutade om omval av Mikael Lindström, som ordförande på 1 år. Mikael är 
dessutom ansvarig Webbmaster för vår hemsida.  
 
11§ Val av 5 styrelseledamöter och 1 suppleant till styrelsen. 
Två av styrelsens ledamöter har beslutat att inte ställa upp för omval, det är klubbmästare 
Åke Olsson och sekreterare Mats Phersson. 
Följande personer valdes av årsmötet: 
Styrelseledamöter. 
Mattias Arvidsson,  sekreterare,   nyval på 1 år. 
Johnny Johansson, kassör,   omval på 2 år. 
Jan-David Skavén redaktör  omval på 2 år. 
Hans Eklund, märkeskonsulent, omval på 2 år. 
Hans Johnsson, klubbmästare, nyval på 1 år. 
 
Suppleant. 
Mikael Sjögren, reservdelsfrågor omval på 2 år. 
 



Styrelsens sammansättning blir då 2010-2011: 
 
Ordförande    Mikael Lindström 
Sekreterare   Mattias Arvidsson 
Kassör   Johnny Johansson 
Redaktör SV   Jan-David Skavén 
Layout SV   Berndt Eliasson 
Klubbmästare  Hans Johnsson 
Reservdelsförvaltare.  Per Jansson 
Rådgivning reservdelar  Hans Eklund 
Suppleant   Mikael Sjögren 
 
12§ Val av revisor och revisorsuppleant. 
Årsmötet valde Göran Sundin omval på 1 år till revisor och till revisorsuppleant valdes Lars 
Gunnarsson nyval på 1 år. 
 
13§ Val av valberedning till nästa årsmöte. 
Förslag på valberedning. 
Erland Johansson, omval på 1 år. 
Mats Phersson, nyval på 1 år. 
Årsmötet godkände detta. 
 
14§ Fastställande av årsavgiften för 2011. 
Årsavgiften höjs med 50 kr till 300 kronor för svenska medlemmar bosatta i Sverige.  
För medlemmar bosatta utomlands blir årsavgiften också 300 kronor.  
Alla avgifter betalas med svenska kronor. Höjningen beror på att klubbtidningen 
Sonettvärlden kommer att tryckas i färg. Kostnadsökningen för färgen motsvarar höjningen 
av årsavgiften för klubben. 
 
15§ Förslag och inkomna motioner. 
Ett förslag inkom angående att lägga årsmöte/träff i Aug-Sept istället som nu i Maj. En 
anledning är att slippa den stress som alltid upplevs på försommaren när allting ska ske. 
Årsmötet beslutade att testa förslaget. Styrelsen återkommer med förslag och tid. 
 
16§ Ordet fritt. 
Åke Olsson och Mats Phersson avtackades med blommor och bok. 
Den nya styrelsen presenterades inför årsmötet. 
Ett önskemål kom upp om att reservdelarna som finns i klubblagret skulle presenteras med 
bild. Det är ett tidsödande jobb att fotografera alla delar, därför kom årsmötet fram till att 
hänvisa till illustreringarna i reservdelskatalogen.  
 
17§ Mötets avslutande. 
Mikael Lindström tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Vimmerby 2010-05-29  Justeras  Justeras 
 
 
 
Mats Phersson  Hans Eklund Lennart Sahlén 


