
 
 

Verksamhetsberättelse Club Sonett Sweden 2020 
 
Styrelsen har under 2020 bestått av: 

Ordförande   Johann Schemat 
Sekreterare   Annelie Blom 
Kassör & medlemsmatrikel Johnny Johansson 
Reservdelsförvaltare  Per Jansson 
Redaktör för Sonettvärlden Jan-David Skavén 
Teknisk rådgivning  Hans Eklund 
Layout & design Sonettvärlden Berndt Eliasson 
Suppleant, klubbmästare  Johan Brusewitz 
Suppleant, reservdelar  Per-Gunnar Björck 
Suppleant, webbredaktör  Bo Sehlberg 

 

Det här året blev väldigt speciellt då coronapandemin stoppade alla former av fysiska möten.  
Vårt vår och årsmöte fick bli ett digitalt möte istället. 

Vi har haft fem protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte under 2020 samt ett flertal informella 
kontakter via mejl och telefon. Ett fysiskt möte genomfördes, resten inklusive årsmötet höll digitalt på 
grund av pandemin. Vi har använt oss av Google Meet och senare Microsoft Teams.  
Under året har styrelsen arbetat med att främja våra medlemmars nöje med Sonetter. 

Detta har bland annat resulterat i 4 nummer av Sonettvärlden 

Vår hemsida har varit uppdaterad och under året rättat lite felaktigheter och förbättrat utseendet. 

Under året har vi fått 33 nya medlemmar. 2020-12-31 hade vi 378 medlemmar. 

Klubben har bistått  medlemmar genom telefonrådgivning om reservdelar, mektips samt felsökning 

Klubben har forstatt att ta fram nya reservdelar och hitta nya leverantörer till befintliga. 
Här är några exempel: 
Damask 74 17 371 – Ny tillverkare 
 
Bakruta Sonett II 74 03 694 – Klubben har till slut lyckats få till nytillverkning av dessa och utfallsproven 
godkändes baserat på utförlig dokumentation och rutorna var färdiga för leverans 2021-06-15.  
 
Stötfångare till Sonett III 70-72 – utvärdering pågår med ny leverantör och förhoppningsvis ska den komma 
i lager under 2021. 
 
 

 

 



 
Vår  Facebookgrupp har nu har 119 medlemmar, en ökning med 16. 

Styrelsen vill också tacka alla som bidragit till klubbens verksamhet som till exempel att arrangera träffar 
eller skriva artiklar till Sonettvärlden. Vårt vår- och årsmöte hölls digital på grund av den då rådande 
pandemin. 

 

För styrelsen i Club Sonett Sweden 

Västerås 2021-08-15 

 

Johann Schemat 

Ordförande 
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