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§10 Fastställa årsavgiften för 2021
 Förslag att avgiften blir oförändrad, lika som 2020 (350 kr), godkän-

des av årsmötet.
§11 Fastställa budget för det kommande verksamhetsåret.
 Lagd budget godkändes av årsmötet och alla hoppas på att kommande 

verksamhetsår ska ges möjligheter att träffas personligen igen i våra 
bilar. Önskemål finns att i och med kommande möte även kunna över-
natta på gemensam plats för diskussioner kring tekniska frågor och lös-
ningar.

§12 Val av styrelsen
 a) Klubbordförande, 1 år 
  omval av Johann Schemat, för år 2020
 b) Styrelseledamöter, på 2 år
  Johnny Johansson, omval
  Jan-David Skavén, omval
  Hans Eklund, omval
  Johan Brusewitz, fyllnadsval
 c) Suppleanter, på 2 år
  Per-Gunnar Björk, nyval
 d) Revisor och revisorssuppleant på 1 år
  Göran Sundin, omval
  Lars Gunnarsson,  omval
 e) Valberedning med en sammankallande, på 1 år
  Bengt Edlund, omval
  Mattias Arvidsson, omval

§13  Mötet avslutades
 
 Vid protokollet Mötesordförande

 Annelie Blom (sekreterare) Johann Schemat (ordförande)

 Justeras Justeras

 Hans Eklund Jan-David Skavén

Protokoll fört vid Club Sonett Swedens årsmöte
Föreningens namn Club Sonett Sweden
Organisationsnummer 802529-8376
Datum 2020-10-11, klockan 16-17
Plats Digitalt Online möte

Närvarande på mötet
Johann Schemat, Jan-David Skavén, Berndt Eliasson, Johnny Johansson, 
Anders Forsberg, Bengt Edlund, Bengt Åkesson, Bo Sehlberg, Markuu Hai-
konen, Per-Gunnar Björk, Pär Stihl, och Annelie Blom.

§1 Mötet öppnas
 Sammanträdet öppnades av klubbens ordförande: Johann Schemat
§2 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 Mötet inleddes med en fråga om kallelse till årsmötet har genomförts 

i tid enligt klubbens stadgar. Alla svarade enhälligt att så har skett.
§3 Fastställande av dagordning
 På hemsidan publicerad dagordning fastställdes.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 Johann Schemat valdes som ordförande och Annelie Blom valdes som 

sekreterare för mötet.
§5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokol-

let
 Beslut fattades att Jan-David Skavén och Hans Eklund är justerings-

män för protokollet.
§6 Godkännande av protokoll för årsmötet 2019
 Årsmötet beslutade att godkänna protokollet från föregående år.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning-

ar för det senaste verksamhetsåret.
 Balans- och resultaträkningen följer samma mönster som tidigare. In-

komsterna är större än utgifterna, speciellt detta år då aktiviteter ej har 
varit möjliga på grund av rådande pandemi. Möjligheter finns för att 
kunna köpa ytterligare delar till lagret.

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det se-
naste räkenskapsåret

 Revisorernas berättelse för det gångna året godkändes.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.


