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PROTOKOLL 

 
Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 10 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2011-01-15 
 
 
 
Närvarande: Mr Prez Åge Wiktorin, 
 Dennis Euromaint Schultz,  

Håkan Ö.G. Sondenius,  
Anders Larsson, 
L Texas Dahlgren,  
Nordgren Snoddas 
Jonas Brad Hellberg, 
Tessan Bergkvist 
Linda GT Lemaire  
Peter Il Doc Björk 
Gina Malmström (från punkt 13). 
 

Tjänstgörande: Kristoffer, Jeanette, Tom, Gordana.  

 

Frånvarande: Dom som inte var närvarande betraktades som frånvarande.  
  
 
1) Prick kl 18.00 bänkade vi oss (inkl. Jonas!) runt bord 2+3+4 och nyligen hemkomne Hr 

Wiktorin bankade diskret klubban i bordet.  
 

2) Efter visst mummel valdes Mr President till mötesordförande. 
 

3) Dagordningen godkändes efter vissa diskussioner rörande antalet shots. 
 

4) Texas valdes att sekretera. 
 

5) Jonas valdes som brösträknare samt att jämte ordförande och sekreterare justera det 
stackars protokollet. 
 

6) 10 röstberättigade medlemmar befanns vara närvarande vid mötets start. Schultz hade i 
sedvanlig ordning lämnat AFSE på sitt medlemskort, medan övriga snällt kunde visa 
upp sina. Wicke delade ut 2011 års upplaga, ny en dubbelsidig De Luxe-variant med 
frodig avbildning av medlemmarna på baksidan. Il Doc fick såsom nybliven medlem ett 
exemplar av klubbens Stadgar. 
 

7) Mötet kände sig stadgeenligt utlöst. 
 

8) Protokollet från årsmöte nr 9 2010 nagelfors. Larsson begärde uppläsning av detsamma, 
vilket resolut avslogs av hr Mötesordförande. Protokollet slutjusterades av vår egen 
Matilda och lades till handlingarna. 
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9) Rälia shots: ”Snöhelvete” tömdes, nackar böjdes och glas dunkades i borden. 
 

10) Verksamhetsberättelse 2010 med tillhörande statistik delades ut och genomgicks.   
Årets törstigaste: Tre man hade klockat in på 49 söndagsmöten under 2010: Dennis, 
Jonas och Ö.G. Mr Prez hade därför vetenskapligt analyserat vem av dessa som skulle 
vinna priset. Med stöd av den berömda nackböjarbilden från Kivik 2010 så gick priset 
mycket välförtjänt till Dennis som därmed kunde ta med pokalen hem igen. 
Ännu snyggare diplom till vår söndagspersonal: 
Kock 2010: Tom igen med inte mindre än 37 söndagar! 
Servitris 2010: Mycket välförtjänt till vår Paulinchen med 31,1 söndagar innanför behån. 
Disk 2010: Nyblivna mamman Nikolina. 
Texas fick ett specialpris av hr Ordf, en flådig kalender ”Filipstad 400 år”. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

11) Punghållarens pungt: Jonas redovisade de Trettiofem Riksdaler som finns i kassan. 
Valutaspekulationer har undvikits. Ingen ville se kulorna (igen). Pungt.  
 

12) Frågan om ansvarsfrihet: Med viss tvekan beviljades ansvarsfrihet för år 2010. 
 

13) Val av funktionärer: Hr Livstidsvalde Ordförande, Mr President Wicke Wiktorin, hade 
per e-brev meddelat medlemmarna att han önskade avgå från sin post. Valberedningens 
Mr Schultz anförde att man med stort allvar tagit sig an uppgiften att lösa detta delikata 
problem. Förslaget var att Hr Sekreterare Texas skulle ta på sig ordföranderollen, helt 
eller delvis. 
Här utbröt en längre diskussion. Jonas föreslog slutligen att Wicke skulle omväljas, men 
befrias från ett antal betungande arbetsuppgifter, vilket Mr Prez slutligen accepterade. 
Mötet valde Wicke som ordförande med uppgift att leda årsmötena samt att kvarstå som 
galjonsfigur för klubben. Texas valdes förutom till sekreterare även till Vice President, 
med övertagande av arbetsuppgifter som att föra årsboken, matrikel, hålla koll på 
högtidsdagar, sköta uppvaktningar m.m. 
Övriga funktionärer omvaldes (Jonas, Ö.G. AU, Valberedning).   
Här anslöt Gina och det beslöts att skjuta in punkt 18a – Gajolshots nedhälldes i 
halsasatan. 
En fråga gällande statistikbladet – noteringen ”b” i Larssons kolumn under ”Andra 
möten” – Texas undersöker och återkommer i ärendet. 
Sen blev det punkt 18b – Sarongutdelning till Gina under vilda applåder! 
 

14) Jonas kom äntligen från en av otaliga kiss- och rökpauser. Förslaget om bibehållande av 
avgiften på en krona (SEK 1,00) framfördes. Larsson ville sänka till 50 öre, vilket dock 
då kom att avrundas uppåt. Avgiften fastställdes och slantar slantades in till 
punghållaren. Ett visst överskott uppstod. Detta ville Snoddas skulle satsas i en stiftelse, 
medan övriga ansåg det kunde lämnas som dricks. 
 

15) No motions. Mat beställdes däremot 
 

16)  
a) Rapport från AU: Larssonanders började med att säga att AU är väldigt nöjda med 

Prospect Peter Björk vilken klarat sina åtagande galant och nu är fast medlem. 
Förslag på ny Prospect framfördes: Bosse ”Bunkeflo” Nilsson. Denne valdes 
enhälligt. Villkoren är att delta i flertalet söndagsmöten samt att anordna en B-
aktivitet. Bosse skulle underrättas på söndagen.  
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AU skall under året utreda Ulfs och Ibs status i klubben. De deltar ju de facto inte 
mer i våra aktiviteter.  

b) Rapport från Kultursektionen: Denna har haft tre möten, två med Malmöfilmer samt 
ett museibesök. 
Planerna för 2011 är ännu hemliga. Snoddas tillade dessutom något om ”Mora-
Nisse” men var denne skidåkare passade in i Kultursektionen blev aldrig förtydligat. 

 
17) Inbokning av kommande möten och externa aktiviteter:  

Förutom sedvanliga söndagsmöten kunde Wicke konstatera att nästa årsmöte kommer 
att kunna hållas traditionsenligt på trettonhelgen, då han av barnbarnen belagts med 
julreseförbud. 
Årets B-aktiviteter spikades sedan enligt följande: 
a) Bautafest – Söndagsklubbens 10-års jubileumsfest äger rum lördagen den 16/4 på 

JPs – Texas arrangerar. 
b) Backgammon föreslogs och leds av Gina. 
c) Balutt-tävling vad detta nu må innebära – Ö.G. arrangerar. 
d) Brytning av is – Har faktiskt redan ägt rum lördagen 7/1, då Snoddas med assistens 

av Dennis samt Ulf & Adam forcerade Limhamns polaris. Det finns möjlighet för 
ytterligare brytning under de kommande veckorna. Kontakta Kn Haddock. 

e) Biljard – Texas bokar bord för att undvika kö. Eller tvärt om. Mars som vanligt. 
f) B-kamp mot Spelklubben/Jattes lag äger rum den 1/5 – Larsson tar tag i detta. 

(Texas & Jonas bortresta). 
g) Barngolf  – Tessan fixar sommaren 2011. 
h) Brudfesten – Nu känns det som att i år blir det verkligen av! Larsson har planerat i 

många år. 
i) BM-femkamp i Kivik: Bokas i maj/juni. Texas har gott om tid att planera. Äger rum 

i juli/augusti. 
j) Brakfest med Wicke – ugnsbakad falukorv – i samband med denna punkt noterades 

att vi har två jubilarer under året – Dennis och Anders (!) fyller 60 år.  
Det kanske kan vara värt att fira med falukorv! 

k) Bicykeltur med pubrunda – lördagen den 28/5 - Larssons bravurnummer. Hjälm på. 
l) Bowling i november/december – Linda fixar detta i år.  
m) Beatles-quiz – Björks debutaktivitet skall naturligtvis upprepas, sista fredagen i 

november dvs 25/11 2011. 
n) Bonne Soirée le Quatorze Juillet på La Couronne – vi måste återuppta traditionen - 

Mme Lemaire är värdinna Larsson fixar utstyrslar. 
o) Blottning – Gina tog upp det, med stringtrosor och sarong. Ser vi fram emot. 
p) Bandyresa utgår. 
q) Buss- och Bierresa till Minden för handbollsmatch med Dado – föreslogs av Gina 

och fixas av Jonas. 
r) Botfollsresa till Premier League – Bunderland mot Birmingham föreslog Brad. 
s) Båtsport – Snoddas vill givetvis vara ute och segla med oss. Kanske bjuder Larsson 

på dykuppvisning. 
t) Bosses B-aktivitet - återstår då att se vad det kan bliva! 

 
 

18) Vid det här laget var vi på punkt 18 e) som var Tequila Rose. Innan dagen var över han 
vi till 18 l) (Ludvig) utan att aphjärna ens kom på tal.  
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19) Övriga frågor:  
a) Det föreslogs att vi skulle scanna in alla våra loggböcker så att dom inte brinner upp. 

Tid finnes för sekreteraren men ingen scanner. Sådan har dock Larsson. 
b) Gina påstod att vi bara snackar skit, men vill ha sol och fint väder på pubcyklingen. 

Larsson ordnar. 
c) Snoddas hade glömt sin övriga fråga! 
d) Larsson ville bjuda på shots men Jonas sade nej. Det noterades dock att till nästa 

årsmöte skall det stå en shot färdigladdad på bordet när vi börjar så att det blir bättre 
fart på mötet. 

e) Diplom till ”Årets Ägare” skall utdelas i samband med jubileumsfesten. 
 

20) BANG! Wicke klubbade av mötet. Ytterligare shots dracks, bla en 2010 – jfr punkt 18. 
Redan här dök vår nye Prospect Mr Bunkeflo upp. 
 

  
 
Eder tillnyktrade skriftställare, 
 
 
………………………………………….                    ……………………………………… 
Texas              Wicke Wiktorin 
Vice President, Secretary    Mr President 
 
Justeras: 
 
 
…………………………………………. 
Brad J. Hellberg 


