
Stadgar för Club Sonett Sweden. 
 
Först publicerade i klubbens medlemstidning 2/1982. 
Reviderad version antagen vid klubbens årsmöte i Rydaholm den 20 maj 
1995. 
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1 § Klubbens namn 
Klubbens namn är Club Sonett Sweden. 
 
2 § Klubbens målsättning och syfte 
Club Sonett Sweden är en ideell sammanslutning, som utan ekonomiska 
intressen i en kulturbevarande anda har till ändamål att - inom och utom landet 
- bevara och öka kunskapen och kännedomen om SAAB SONETT och liknande 
sportvagnar, baserade på Saab-delar.  
 
3 § Klubbens verksamhet 
Klubben ska verka för den i paragraf 2 angivna målsättningen genom 
ändamålsenlig verksamhet såsom: 
- Dokumentera historiken genom insamling av litteratur och dokument 
angående Saabs sportvagnar. 
- Publicera medlemstidning. 
- Publicera medlemsförteckning/fordonsförteckning. 
- Upprätthålla kontakten med andra in- och utländska klubbar med likartad 
målsättning. 
- Samarbeta med myndigheter/branchorganisationer. 
- Underlätta för medlemmarna att bevara och restaurera Saab Sonett på ett 
vederhäftigt sätt. 
- Arrangera årsmöte, klubbmöten, träffar eller liknande för att underlätta och 
uppmuntra medlemmarnas ideella kulturbevarande verksamhet. 
 
4 § Medlemsskap 
Medlemsskap kan erhållas av ägare till Saab Sonett och andra sportvagnar 
enligt 2 §, av entusiaster med visat intresse för dessa samt av klubbar inom och 
utom landet . Det är alltså ej ett krav att man äger en Saab Sonett. 
På förslag av styrelsen kan särskilt förtjänt person utses till hedersmedlem av 
årsmötet.  
 
5 § Utträde och uteslutning 
Medlem som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur klubben befrias 
omedelbart från medlemsskapet. Inbetalda avgifter återbetalas ej.  
Medlem som genom sitt uppträdande skadar eller skadat klubbens anseende 
kan på styrelsens förslag uteslutas av årsmötet, varvid minst tvåtredjedels 
majoritet röstar för uteslutning. 
 



6 § Beslutande och verkställande organ 
Högsta beslutande organ är årsmötet eller utlyst allmänt möte.  
Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av en styrelse 
som verkställer beslut från årsmöte eller klubbmöte och som också fattar 
nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret. 
 
 
 
 
7 § Styrelse 
Styrelsen väljs av årsmötet, ordföranden för ett år och sex ledamöter jämte två 
suppleanter för två år på sådant sätt att varje årsmöte utser ordförande, tre 
ledamöter och en suppleant. 
Styrelsen förvaltar klubbens angelägenheter enligt sedvanlig föreningspraxis 
och de särskilda instruktioner årsmötet beslutar. 
Med undantag av ordförandeskapet fördelar styrelsen själv övriga 
ledamotsfunktioner sinsemellan och får tillsätta utskott och arbetsgrupper för 
särskilda uppgifter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 5 av dess ledamöter 
eller suppleanter är närvarande. Vid jämnt antal röster har ordföranden 
utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 5 
ledamöter så påfordrar. 
 
8 § Firma 
Klubbens firma - Club Sonett Sweden- tecknas av ordföranden i förening med 
sekreteraren eller kassören. Kassören, reservdelsförvaltaren och ordföranden 
tecknar var för sig konton i bank och post. Styrelsen handlar på klubbens 
vägnar och företräder denna inför myndigheter och domstolar. 
 
9 § Verksamhetsåret samt årsmöte 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. 
På tidpunkt och plats som bestäms av styrelsen, dock med inriktning på första 
halvåret, hålls årsmöte, till vilket kallelse skall utgå till medlemmarna senast två 
veckor före mötet genom styrelsens försorg. Meddelande om andra klubbmöten 
och -träffar görs i god tid. 
På årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 
1 Justering av röstlängd/medlemslista. 
2 Mötets öppnande samt val av mötesordförande. 
3 Val av protokollförare, två protokolljusterare, tillika rösträknare. 
4 Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll. 
5 Fråga om kallelse skett stadgeenligt. 
6 Uppläsning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
7 Fastställande av resultat- och balansräkning. 
8 Uppläsning av revisorns granskningsberättelse. 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10 Val av klubbordförande. 
11 Val av tre styrelseledamöter och en suppleant. 
12 Val av en revisor och en revisorssuppleant. 



13 Fastställande av årsavgift efter förslag från styrelsen. 
14 Val av ledamöter i valberedning. 
15 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
16 Övriga frågor. 
17 Mötets avslutande. 
 
 
10 § Revision 
För granskning av klubbens räkenskaper och för genomgång av styrelsens 
förvaltning i övrigt skall finnas en revisor jämte en revisorssuppleant, utsedda 
av årsmötet för ett år i taget. 
Räkenskaperna skall avslutas snarast efter årsskiftet och senast 31 januari 
hållas tillgängliga för granskning. Styrelsen skall senast en månad före 
årsmötesdagen tillhandahålla revisorn räkenskapshandlingar och 
styrelseprotokoll för granskning. Revisorn skall närsomhelst under 
verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa 
för erforderliga kontroller. 
Revisorn skall till årsmötet avge skriftlig berättelse över sin 
räkenskapsgranskning och genomgång av styrelsens verksamhet. 
 
11 § Avgifter 
Medlem betalar per kalenderår årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet. 
Årsavgiften skall erläggas före årsmötet eller senast före utgången av april 
månad om årsmötet infaller senare under året. Medlem som ej erlagt avgift 
enligt ovan, anses härigenom ha utträtt ur klubben och har ej rösträtt.  
Klubben har rätt att för nya medlem ta ut inträdesavgift vars storlek bestäms av 
årsmötet. 
Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 
 
(Förändring enligt årsmöte 2012-06-02) 
Medlemsavgift ska vara inbetald senast 31/1. 
Påminnelseavgift á 50 SEK, påförs om CSS måste skicka 
betalningspåminnelse. 
 
12 § Rösträtt 
Medlem som erlagt årsavgift inom stadgad tid äger rösträtt vid årsmötet. Val 
och beslut avgörs med enkel majoritet, varvid varje medlem äger en röst. Vid 
lika röstetal tillgrips lottning vid val, i övrigt äger ordföranden utslagsröst. 
Kvalificerad majoritet - två tredjedelar av närvarande - krävs vid uteslutning av 
medlem, ändring av stadgarna eller upplösning av klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 § Allmänt möte 
Extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det 
erforderligt eller när minst 1/10 av klubbens medlemmar påkallar det. Styrelsen 
är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet 
bestäms av styrelsen. 
Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i 
tillämpliga delar vad som årsmötet stadgat. Till kallelse till allmänt möte skall 
bifogas dagordning och eventuella motioner till mötet. 
 
14 § Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall 
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmöte eller 
klubbmöte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte eller 
klubbmöte. Ändring av klubbens stadgar beslutas av årsmötet eller av två på 
varandra följande klubbmöten med kvalificerad majoritet vid ettvart av dessa. 
 
15 § Klubbupplösning 
Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben 
upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid tre på varandra följande 
årsmöten eller allmänna möten och med minst 3/4 av de närvarandes röster vid 
ettvart av dessa. 
 
16 § Disposition av klubbens tillgångar vid upplösning. 
I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar - sedan skulderna 
betalats - tillfalla närstående klubb eller förening. 
 


