
 

Verksamhetsberättelse Club Sonett Sweden 
2017 
Styrelsen har under 2017 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 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte under 2017 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: 

Vår redaktör Jan-David Skavén försöker med medlemmarnas hjälp att spegla 
Sonettägandet såväl i som utanför Sverige. Detta har bland annat resulterat i följande 
artiklar: 

Nummer 1, 2017 
Genfødslen tog 21 år 
Liten men tuff 
Reservdelslistan 
The Lithium Electric Sonett 

Nummer 2, 2017 
Two Sonetts in Alaska 
Medlemsmatrikel 
Tvåtaktsframgångar 
Paris tur och retur 

Nummer 3, 2017 
CSS års- och vårmöte 
Festival för Saab 
Lasse, 77, kör unik Sonett 
Osorterade Sonettminnen 

Nummer 4, 2017 
50 år som Sonettägare 
Håll ögonen öppna! 
Tekniktips om förgasare 
Ollon  Villars Historic Hillclimb 



 
 
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. 
Under året har Berndt gjort klart med inskanningen av 1 763 originalritningar till 
Sonetten. Reservdelsförvaltaren Per Jansson kan sälja utskrivna ritningar till 
medlemmarna. 

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

  
Styrelsen har inventerat alla reservdelar i vårt lager samt fotograferat de flesta 
reservdelarna. 
 
Vår webbmaster Bo Sehlberg har sett till att vår hemsida har varit uppdaterad och 
under året rättat lite felaktigheter och förbättrat utseendet. 

  
Vår sekreterare Mattias Arvidsson har förutom att skriva protokoll på våra möten 
även varit ordföranden behjälplig med praktisk styrelseadministration. Vidare har 
Mattias haft en del korrespondens med både medlemmar och andra 
Sonettintresserade. Mattias har även haft kontakterna med vårt webbhotell. 
Mattias har sett till att beachflaggor har blivit beställda och har haft hjälp av Berndt 
med originalet av vår logotyp. 

 
Kassören Johnny Johansson har skött klubbens inkomster och utgifter, bokfört dem, 
redovisat delresultat vid styrelsemöten och rapporterat årets resultat till revisorn. 
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 fått ny info från medlemmar, och tagit bort medlemmar som begärt utträde eller 
inte betalat medlemsavgiften.  
Han har besvarat frågor från nya eller blivande medlemmar.  
Under året har vi fått 15 nya medlemmar. 
2017-12-31 hade vi 370 medlemmar. 
Johnny har också skickat en fil med medlemsadresser till tryckeriet som därefter 
tryckt dem på kuverten. 
 
Hans Eklund har i sin roll som teknisk rådgivare hjälpt medlemmar genom 
telefonrådgivning om reservdelar, mektips samt felsökning. Det har varit några per 
månad. Hans har även arbetat med att ta fram och färdigställa vissa reservdelar. 
 
Dessutom har han varit en källa till information för styrelsen. 

  



 
 

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. 
Joakim har även gjort efterforskningar angående huvlist och bakruta till 
Sonett II/V4. 
Mycket tid har ägnats för att försöka få fram svåråtkomliga delar. 
Vi har under verksamhetsåret 2017 sålt delar för 196 072 kronor och vi har 
köpt delar för 114 189 kronor. 
 

Som ordförande har jag mest hållit ihop styrelsemötena och varit kontakt utåt. 
Jag har även administrerat vår Facebookgrupp som nu har 92 medlemmar. 
Jag har även gjort en reservdelskatalog med de bilder vi tog under inventeringen som 
sedan Bo Sehlberg har gjort tillgänglig på vår hemsida. Den underlättar att hitta rätt 
del när medlemmar ska beställa. 
 

 
 
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 2018-05-14 
 
 

 
 
Johann Schemat 
Ordförande 
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