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PROTOKOLL 

 

Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 13 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2014-01-05 
 

Närvarande:  Bosse Bunkeflo, med lem 

Snoddas, AU, med lem 

LarssonAnders, AU, med lem   

Texas, sekreterare, v. ordf, med lem  

Ö.G., klubbmästare, med lem 

Brad, punghållare, med lem 

Doc, AU, med lem 

Schultz, valberedn. ordf, med lem  

Wicke, Hr President, med lem, från punkt 14.  

Gamla Tant, heders utan lem 

 Teschan, heders utan lem  

 

Tjänstgörande: Emma, Sara, Suzana, Dragan.  

 

Frånvarande: Olsson Sven, AU, indisponibel. 

Nordgren Johan, (medlem i valberedningen), kvarglömd på 

Island? 

Haxels Lundin, Paulina, Frk hedersmedlem – ombord på Oslobåt 

Gina Malmström, Fru hedersmedlem – i Florida  

Bagdad-Bosse, pga sent inkommande kamelkaravan.  

Uno. Due. Strandberg. Vintervädret. 

 

1) Då mr President ännu ej anlänt från Tajland var det Vicepresident Texas som kl. 20.35 

resolut dängde klubban i bordet och förklarade mötet öppnat. 

 

2) Texas valdes till mötesordförande. 

 

3) Eslöv först och Höör sen: Dagordningen godkändes. 

 

4) Texas valdes även till sekreterare, trots påtalande om det jobbiga att sköta två sysslor 

samtidigt som shots skall drickas. 

 

5) Bo Bunkeflo och Linda valdes till brösträknare och att jämte ordförande och sekreterare 

justera detta protokoll. 

 

6) 10 röstberättigade medlemmar noterades från start, alla med giltiga årskort för 2013. 

  

7) Årsmötet ansåg sig i tid och stadgeenligt kallat.  

 

8) Föregående års protokoll. Trots att alla med sedvanlig uppmärksamhet i förväg noga 

penetrerat 2013 års protokoll tvangs sekreteraren likväl gå genom de väsentliga 

punkterna varefter det godkändes, justerades och lades till handlingarna. 

 

9) Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. dunk. dunk.  GaJolerna hälldes i 

halsasatanarna. 
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10) Verksamhetsberättelsen för 2013 med vidhängande statistikbilagor gicks igenom.   

Årets törstigaste 2013: Håkan Ö.G. tog i år titeln med 50 söndagar! Grattis! 

Dennis blev den 17/3 firad då han gjorde sitt 500:e söndagsmöte. 

Vi skålade även för Jonas som den 14/7 gjorde sitt 500:e möte, vilket vi då missade att 

uppmärksamma. 

Det konstaterades att Bataljen i boule mot Tipsklubben blev väldigt lyckad. 

Personalutmärkelser: 

Årets Kock 2013: Dragan förstås med 36 söndagar. 

Disk 2013: Biljana igen med 21 söndagar. 

Vi kunde av olika omständigheter tyvärr ej dela ut diplom i år. 

Däremot kunde vi överräcka en vacker blombukett till årets servitris 2013: Emma med 

27 söndagar och hon belönades även rejält med kramar, vilka återgäldades av en mycket 

glad Emma. 

Vi kunde även notera att några av fjorårets mesta hangarounds, Henrietta & Magnus, i 

sällskap med ett gäng andra Bullenister följde mötet från läktarplats i baren. 

Här ajournerades mötet för rögepaus. 

Punkt 10B avhandlades också – Snöhelveten sveptes! 

 

11) Jonas meddelade att kassan är på drygt 202:-. Vi har inte haft några utgifter under 2013.  

 

12) Medlemmarna beviljade sig som vanligt själv ansvarsfrihet för 2014. 

 

13) Valberedningen under Dennis ledning föreslog som vanligt omval av samtliga. Inga 

andra förslag fanns varför funktionärerna omvaldes. Tre medlemmar begärde dock 

votering. For sent, har klubbat. 

 

14) Fastställande av årsavgift: Ett stort antal förslag framfördes, varför omröstning vidtogs 

enligt nedan. 

Sekreteraren/mötesordförande gjorde en snabb kreativ stadgetolkning för att undvika 

sluten omröstning varför röster avgavs medelst handuppräckning och utföll som nedan. 

Förslag 1 – 100:- en röst 

Förslag 2 – 2:- tre röster 

Förslag 3 – 1:- tre röster 

Förslag 4 – 22:- två röster 

Förslag 5 – 1000:- fyra röster 

Förslag 6 – 2000:- tre röster: 

Vi denna punkt, kl 21.36,  anlände dock Högvälborne Mr President Wicke Wiktorin, 

som lade sin röst på förslag 3 vilket då också erhöll fyra röster. I kraft av Mr Presidents 

utslagsröst fastställde årsmötet då avgiften till en (1) krona. Vilka raskt betalades till 

Punghållaren. 

 

15) Inkomna motioner: Det noterades att Hr Ordföranden fått mycket motion i Tajland. 

 

16) AU rapporterade att de mötts jätteofta men haft lite problem med att nå Peter Doc Bjork 

vilket dock ska lösas i framtiden. Gais och Patrik föreslogs åter som nya medlemmar. 

Med röstsiffrorna 8-3 förkastades detta förslag. AU utlovar mer spektakulära förslag till 

nästa år. 

 

17) Inbokning av kommande möten och externa aktiviteter. Som vanligt halv kalabalik och 

snudd på kolik men vi enades om följande:  

Möte äger rum varje söndag 17.00. 

B-aktiviteterna SKALL vara följande under 2014: 
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a) Boule på Boulebaren – sista eller näst sista veckan i april – Linda & Tessan basar. 

b) Brovandringen ”Alla broar i stan” till hösten. Iskall öl ingår. Björk ciceron. 

c) Brytning av is. Isbrytaren är redo, men är isen det? Kn Snoddas is the skipper.  

d) Bupcyklingen äger som vanligt rum sista lördagen i maj vilket 2014 innebär 

lördagen den 31/5. Larsson leder loppet. 

e) Balut-tävling. Ö.G. utlovar att denna skall ske i år i en Skybar. 

f) Båt- och brotur Öresund runt. Denna höjdare skall återupplivas till våren. Ö.G. 

Texas och Jonas bokar. 

g) Belgrad-resa med Drazenko. Tessan bokar. 

h) Båtresa till Oslo – och tillbaka – med allas vår Paulinchen. Jonas kontaktar Paulina. 

Förslag på två datum skall tas fram (dock ej 17:e maj) och vi som inte har anlag för 

sjösjuka åker med.  

i) Batalj med och mot Tipsklubben. Första lördagen i maj, vilket 2014 infaller den 3/5. 

Larsson håller kontakten med Gatte. 

j) Brakfest med 60-åringar: Peter Björks tur, eller otur i år den 3/9. 

k) BM i 5-kamp i Kivik. Under sommaren, Texas bjuder in när spelprogram m.m. är 

klart. 

l) Bröllop – det är fortfarande Lindas tur!  

m) Bowling med brudar på banan – detta skall givetvis bli av. Oklart vem som 

arrangerar och hur det ska gå till. Brad eller? 

n) Bakfyllemaraton 42,195 km i morgon 6/1 kl 12.00. 1 röstade för och 10 emot detta 

förslag. 

 

18) Noteringarna är oklara men förmodligen dracks det en och annan shot även här. Mr 

President hade fyra stående på sin plats när han kom så han hade lite att komma ifatt.  

 

19) Övriga frågor:  

a) Eöööööuuurrhh (LarssonAnders harklar sig). Vad heter Snoddas bunkerleverantör? 

Kamaxeln Sven som diar och backar och bryter is? (Här visar sig svårigheten med 

att sekreteraren skall vara mötesordförande eller vice versa). 

b) Mr President tar tag i situationen och delar ut de nya medlemskorten för 2014 med 

texten ”tack för mig” på baksidan. Tack själv, vi tackar också för oss! 

 

20) Så var mötet slut. Nöjda och glada konstaterade vi att det bara var vi och personalen 

kvar i lokalen. Dunk! 

 

 

Eder dubbelarbetande, 

 

 

………………………………………….                    ……………………………………… 

Texas              Wicke Wiktorin 

Vice President, Secretary, Meeting Director  Mr President 

 

Justeras: 

 

 

………………………………………….  …………………………………….. 

B. B.     G.T. 


