
 

Verksamhetsberättelse Club Sonett Sweden 2014 
 

Styrelsen har under 2014 bestått av: 

Ordförande   Johann Schemat 
Sekreterare   Mattias Arvidsson 
Kassör & medlemsmatrikel Johnny Johansson 
Reservdelsförvaltare  Per Jansson 
Redaktör för Sonettvärlden Jan-David Skavén 
Teknisk rådgivning  Hans Eklund 
Layout & design Sonettvärlden Berndt Eliasson 
Suppleant, klubbmästare  Hans Johnsson 
Suppleant, reservdelar  Joakim Eliasson 
Suppleant, webbredaktör  Bo Sehlberg 

Vi har haft tre protokollförd styrelsemöten och ett årsmöte under 2014 samt ett flertal 
informella kontakter via mejl och telefon. Under året har styrelsen arbetat med att främja 
våra medlemmars nöje med Sonetter genom att vara aktiva på följande områden: 

o Vår redaktör Jan-David Skavén har förtjänstfullt gjort fyra fullmatade nummer av 
Sonettvärlden med följande innehåll: 

Nummer 1, 2014 
Saab Sonett IV 
Pressa plåt, inte så svårt 
Medlemsmatrikel 
Garage 97 och dess Sonetter 

Nummer 2, 2014 
Inbjudan CSS årsmöte och vårträff 
Karosseritillverkning i Ljungby 
For the love of beautiful cars 
Så mycket bättre... 

Nummer 3, 2014 
Års- och vårmötet 
Kanske världens nordligaste Sonett 
Karosstillverkningen i Ljungby 
Saab Quantum 

Nummer 4, 2014 
Vinterbilen 
Saab Sonett! 
Sonetter i Skåne sommaren 2014 
Historien om 271 i Saabmuseet 
MHRF:s årsstämma 
Reservdelslistan 

 



 
Layouten har gjorts av Berndt Eliasson som också har sett till att tidningen har 
kommit i tryck och distribuerats till medlemmarna. Förutom dessa uppgifter har han 
sett till att styrelsen har haft en plats att hålla våra styrelsemöten på, i Örebro som 
ligger centralt till för oss styrelsemedlemmar. 

Precis som andra år har Sonettvärlden distribuerats till samtliga medlemmar, svenska 
och utländska bilklubbar, universitetsbiblioteken och ett antal olika biltidningar. 

 
o Vår webbmaster Bo Sehlberg har gjort en stor arbetsinsats i att överföra vår hemsida 

till Wordpress samt att se till att den är uppdaterad. Han har jobbat tillsammans med 
Jan-David som har sett till att de uppgifter som står på Club Sonett Swedens 
omgjorda hemsida är uppdaterade och korrekta på såväl svenska som engelska.  
Det har varit ett ganska omfattande arbete eftersom layouten och delvis innehållet 
gjorts om på många sidor gentemot den tidigare hemsidan för klubben. 

 
o Vår sekreterare Mattias Arvidsson har förutom att skriva protokoll på våra möten 

även varit ordförande behjälplig med praktisk styrelseadministration samt 
tillsammans med Jan-David representerat Club Sonett Sweden vid MHRFs 
förbundsstämma 18:e oktober 2014.  
Detta rapporterade Mattias om i Sonettvärlden nummer 4, 2014 

 

o Kassören Johnny Johansson skött klubbens inkomster och utgifter, bokfört dem, 
redovisat delresultat vid styrelsemöten och rapporterat årets resultat till revisor. 
Vidare har Johnny gjort 20 verkstadshandböcker och överlämnat dem 
till reservdelsförvaltaren Per Jansson. Han har skött Sonettdraget, gjort 4 dragningar 
under året och skickat penninglotter till vinnarna. 
 
Han har även hanterat medlemsregistret, lagt till nya medlemmar, uppdaterat när 
han har fått ny info från medlemmar och tagit bort medlemmar som begärt utträde 
eller inte betalat medlemsavgiften.  
Han har skickat påminnelser till medlemmar som betalat för sent. Det här året blev 
det 55 påminnelser. Han har besvarat frågor från nya och blivande medlemmar.  
Under året har vi fått 25 nya medlemmar, 12 svenska och 13 utländska.  
25 medlemmar har begärt utträde eller uteslutits.  
2014-12-31 hade vi 383 medlemmar, 294 svenska och 89 utländska. Johnny har också 
skrivit ut adressetiketter till klubbtidningen och skickat dem till tryckeriet. 
 

o Hans Eklund har i sin roll som teknisk rådgivare hjälpt medlemmar genom 
telefonrådgivning om reservdelar, mektips samt felsökning. Det har varit några per 
månad. 
Dessutom har han varit en källa till information för styrelsen. 

  



 
 

o Vår klubbmästare Hans Johnsson har arrangerat vårt års- och vårmöte i Kungsbacka 
där årsmötet avhölls i Fjärås Motorklubbstuga och sedan hade Hans arrangerat en fin 
körslinga genom norra Halland upp till Hyltenäs kulle där vi fick en rast med fika 
varefter vi fortsatte på fina vägar till Gottskär där vi avslutade dagen med middag och 
prisutdelning med ett dignande prisbord. Hans hade ordnat så att en bilverkstad stod 
”stand-by” om någon skulle få fel på sin Sonett. 
 

o Reservdelsförvaltaren Per Jansson har gjort ett fantastiskt jobb med vårt 
reservdelslager. Reservdelsgruppen, där även Joakim Eliasson ingår, har under året 
som vanligt arbetat med nytillverkning av delar samt att upphandla tillgängliga delar 
hos ett flertal leverantörer. 
Mycket tid har ägnats för att försöka få fram svåråtkomliga delar. 
Vi har under verksamhetsåret 2014 sålt delar för 211 965 kronor och vi har köpt delar 
för 139 276 kronor. 
 

o Som ordförande har jag mest hållit ihop styrelsemötena och varit kontakt utåt. 
Det tar en tid att komma in i styrelsearbetet. 

 
 
Personer utanför styrelsen: 
 
Göran Sundin Vällingby Revisor, försäkringsfrågor 
 
Styrelsen vill också tacka alla som bidragit till klubbens verksamhet som till exempel att 
arrangera träffar eller skriva artiklar till Sonettvärlden. 
 
För styrelsen i Club Sonett Sweden 
 
Västerås 2015-05-28 
 
 

 
 
Johann Schemat 
Ordförande 
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