
 

Club Sonett Sweden 

(Orgnr:802529-8376) 

Årsmötesprotokoll 

2021-08-21 

Plats:Björkman & Henberg AB, bilförsäljning KIA, Västerås 

 

Närvarande på årsmötet:  

Johann Schemat,  Annelie Blom,  Niklas Lindén, Torsten Åhman,  Olle Furåker, 

Lennart Larsson, Bengt Edlund, Mats Olsson, Ola Abrahamsson, Per Jansson, 

Johan Brusewitz och Roine Blom 

§1 Mötets öppnande 

Johann, förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till årsmötet som nu kan 

genomföras som ett ordinarie möte, men med restriktioner och enbart med medlemmar 

och styrelse. 

§2 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning 

Ja, mötet har blivit utlyst i medlemstidningen Sonettvärlden och på klubbens hemsida. 

§3 Fastställande av dagordningen 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

För enkelhetens skull föreslogs och godkändes klubbens ordförande Johann Schemat 

även som ordförande för årsmötet och som sekreterare ordinarie ledamot Annelie Blom. 

§5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 

Mötet valde Niklas Lindén och Ola Abrahamsson som justeringsmän för årets 

mötesprotokoll. 

§6 Godkännande av protokoll för årsmötet 2020 

Årsprotokollet från förra året godkändes. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det 

senaste verksamhetsåret. 

Godkändes av mötet. 



§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

räkenskapsåret 

Godkändes av mötet. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§10 Fastställa årsavgiften för det kommande året 

Beslut togs att bibehålla årsavgiften, 350 SEK. Enligt beslut från 2019 kvarstår även 

möjligheten för familjemedlemsskap, 50 SEK/år. 

§11 Fastställa budget för det kommande verksamhetsåret 

Köp av bakrutor för modellen Sonett II är den största utgiften som är budgeterad för det 

kommande året. I övrigt fortsätter klubben sitt arbete med försäljning av reservdelar, ge 

information via medlemstidningen Sonettvärlden på samma sätt som idag. Fastställd 

budget godkändes av mötet. 

§12 Val till styrelse (inkluderande de med kvarstående mandatperiod) 

a) Ordförande (1 år) Under mötet valdes Roine Blom 

b) Sekreterare (2 år) Omval av Annelie Blom 

c) Tidningslayout (2 år) Omval av Berndt Eliasson 

d) Reservdelsförvaltare (2 år) Omval av Per Jansson 

e) Suppleant/Webmaster (2 år) Omval av Bo Sehlberg 

f) Matrikelansvarig, kassör (kvarstående mandattid 1 år) Johnny Johansson 

g) Redaktör (kvarstående mandattid 1 år) Jan-David Skavén 

h) Suppleant/Klubbmästare (kvarstående mandattid 1 år) Johan Brusewitz 

i) Suppleant/Reservdelar (kvarstående mandattid 1 år) Per-Gunnar Björck 

j) Revisor  (1 år)  Omval av Göran Sundin 

k) Valberedning (1 år) Omval av Bengt Edlund, ytterligare en person behövs i 

valberedningen, men den posten är tills vidare vakant. 

 

§13 Övriga frågor 

Ej några övriga frågor från deltagarna 

 



§14 Mötets avslutande 

Mötesordförande, Johann Schemat tackade de närvarande för deltagande på mötet och 

avtackades med en present för genomfört arbete som ordförande för klubben under de 

gångna sex åren. 

Vid protokollet   Justeras 

 

Annelie Blom(sekreterare)   Johann Schemat (mötesordförande) 

 

 

 

Justerare, Niklas Lindén   Justerare, Ola Abrahamsson 


