
 

Club Sonett Sweden 

Årsmötesprotokoll 
5 juni 2011 

Protokoll fört vid CSS:s årsmöte 2011-06-05, SAAB-museet, Trollhättan. 

Närvarande: 

Kjell Arne Andersson 
Mattias Arvidsson 
Stig Bengtsson 
Hans Eklund 
Anders Emdén 
Magnus Emilsson 
Joakim Eriksson 
Bengt Folkesson 
Thomas Gustavsson 
Frank Hansson 
Arne Höglund 
Per Jansson 
Arne Johansson 
Göte Johansson 
Hans Johnsson 
Johnny Johansson 
Jörgen Kentemo 
Bernt Larsson 
Micke Lindström 
Björn Molin 
Jan Nilsson 
Göran Olsson 
Jan David Skaven 
Lars Stenberg 
Torsten Åman 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Mikael Lindström förklarar årsmötet 2011 öppnat och hälsar 
alla deltagare välkomna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Sittande ordförande och sekreterare föreslogs och valdes av årsmötet till 
årsmötesordförande respektive -sekreterare. 

3. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst. 
Årsmötet ansåg att mötet var i behörig ordning utlyst. 



4. Fastställande av dagordning. 
Årsmötet fastslog och godkände dagordningen. 

5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 
protokollet för årsmötet. 
Torsten Åman och Magnus Emilsson föreslogs och valdes till 
justeringsmän och rösträknare. 

6. Justering av röstlängd/medlemslista. 
Ingen lista upptecknades. Årsmötet beslutade att röstning genomförs med 
handuppräckning om det blir nödvändigt. 
Avprickning av närvarande medlemmar görs vid mötets avslutande. 

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

8. Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen, den ekonomiska 
berättelsen och revisionsberättelsen vilka redovisats. 
Ordförande berättar att klubbens ekonomi är god och att det inte finns 
någon anledning att höja medlemsavgiften. 
En medlem undrar varför reseersättning förekommer på två ställen i den 
ekonomiska redovisningen. Anledningen är att den ena posten rör resor i 
samband med reservdelsanskaffning och den andra rör övrig 
reseersättning. 
Efter detta godkändes verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen 
och revisionsberättelsen av årsmötet. 

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 Mattias Arvidsson, Berndt 
Eliasson, Per Jansson och Hans Johnsson. 
Årsmötet valde ordinarie ledamöter 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 
Mikael Sjögren  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 2012 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. 
Inga förslag eller motioner fanns att behandla. 

16. Övriga frågor. 
Mikael Lindström berättade att klubben fått ett erbjudande från KAK att 
visa upp sig under Midnattssolsrallyt i Västerås. För 350SEK per 
deltagande fordon får klubben disponera en yta för att visa upp sig under 
en halv dag och sedan provköra en sträcka av rallyt. Frågan är om det finns 
något intresse bland medlemmarna att delta. 
Endast ett fåtal av årsmötesdeltagarna är intresserade av detta. 
Mikael kan förmedla information till intresserade. 

17. Mötets avslutande. 
Mikael Lindström tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för 
avslutat. 

Mellan punkt 4 och 5 ovan berättande klubbmästaren om programmet för vårträffen 
som hålls i anslutning till årsmötet. 

 

Vid protokollet 
Trollhättan 2010-06-05   Justeras 

 

 

Mattias Arvidsson   Mikael Lindström 

Justeras   Justeras 

 

 

Magnus Emilsson   Torsten Åman 


