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PROTOKOLL 

 

Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 14 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2015-01-05 
 

Närvarande:  Bo Nilsson, medlem 

Jan-Åke Nordgren, medlem, AU 

Lars Dahlgren, sekreterare, v. ordf 

Håkan Sondenius, klubbmästare 

Jonas Hellberg, punghållare 

Peter Björk, medlem, AU 

Dennis Schultz, medlem, valberedn. ordf 

Linda Lemaire, hedersmedlem 

 Therese Bergkvist, hedersmedlem 

Paulina Haxels Lundin, hedersmedlem 

Gina Malmström, hedersmedlem, från punkt 6.  

 

Tjänstgörande: Louise, Susanne, Drazenko, Dragan, Maja, Slavi.  

 

Frånvarande: Sven Olsson 

Wicke Wictorin 

Anders Larsson 

Johan Nordgren  

Bosse Johansson 

 

1) Mr President befann sig åter i Tajland varför vicepresident Texas startade upp mötet. 

 

2) Håkan Ö.G. valdes till mötesordförande. Denne förklarade mötet för öppnat när den 

första shotrundan dunkats i bordet. 

 

3) Bagordningen godkändes efter en ändring av ”Road” till ”Load” i punkt 19. 

 

4) Texas valdes åter till sekreterare. 

 

5) Dennis valdes till brösträknare och att jämte ordförande och sekreterare justera detta 

protokoll. 

 

6) Gina anlände varför 11 röstberättigade medlemmar noterades, alla med giltiga årskort 

för 2014, utom Gina som hävdade att hon aldrig fått något. Texas öppnade ett förseglat 

kuvert och de nya medlemskorten för 2015 delades ut, tjusigt försedda med klubbens 

logotype, en skrumplever, på baksidan. 

  

7) Årsmötet ansåg sig ur tid och stadgeenligt kallnat.  

 

8) Föregående års protokoll genomgicks, originalet skrevs under och lades till 

handlingarna. 

 

9) Den frånvarande LarssonAnders bjöd på en runda GaisJol genom ombud. Dunk. 

Mat beställdes i totalt kaos. Någon hävdade att Jonas är en klydderöv. Följaktligen fick 

han ej sin mat samtidigt med oss andra.  
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10) Verksamhetsberättelsen för 2014 delades ut och genomgicks. Statistiken penetrerades 

och kommenterades.   

Årets törstigaste 2014: Håkan Ö.G.och Brad med 50 söndagsmöten var. 

Ö.G. blev tredje man i 500-klubben. 

Personalutmärkelser: 

Årets servitris 2014: Emma II Andersson med 22 söndagar. 

Årets Kock 2014: Ma med 23 söndagar. 

Disk 2014: Maja med 20 söndagar. 

Det är ma i namnet som gäller mao. 

Även i år utgick diplomen. En bukett skall dock överräckas till Emma på lämpligt 

söndagsmöte. 

 

11) Jonas meddelade att kassan är på drygt 209:-. Vi har inte haft några utgifter under 2014. 

Det beslöts att vi i år skall använda klubbkassan till att köpa blommorna till Emma.  

 

12) A. GaJoler hälldes genom ett större antal halsar. Ett shotglas förolyckades. 

B. Medlemmarna beviljade sig som vanligt själv full ansvarsfrihet för 2015. 

 

13) Valberedningen föreslog omval av samtliga funktionärer. Eftersom Mr President ej var 

närvarande men redan är vald på livstid var det en ickefråga. 

Hr Hamnkapten Nordgren lämnade ett alternativt förslag men medlemmarna röstade 

efter valberedningens förslag. 

Mr President: Wicke Wiktorin, livstid. 

Vice-President & sekreterare: Texas, på ett år. 

Punghållare: Jonas, ett år. 

Klubbmästare: Ö.G., ett år. 

AU: Snoddas, Larsson, Björk (adjungerad), ett år. 

Valberedning: Dennis (ordf), Johan Nordgren, ett år. 

 

14) Fastställande av årsavgift: Återigen framfördes ett flertal förslag. Omröstningen utföll 

enligt följande: 

Förslag 1 – 1:- fyra röster 

Förslag 2 – 5:- fem röster 

Förslag 3 – 100:- en röst 

Förslag 4 – 1000:- en röst 

Avgiften fastställdes alltså till fem kronor. En flock femkronor betaldes in till 

Punghållaren. 

 

15) Inkomna motioner och propositioner: Inte en enda som vanligt. 

 

16) A. Snoddas redogjorde detaljerat för AUs filtiga arbete. Åtskilliga möten har hållits 

vilka protokollförs i ett Excelark hos Larsson. Dock mycket snack och litet verkstad 

varför punkten bordlades till nästa årsmöte. 

B. Tequila Rose shottades. Mat intogs också och Snoddas åt upp på 0,2 nanosekunder. 

 

17) Inbokning av kommande möten och externa aktiviteter. På försök beslöts göra listan 

kortare så att fler aktiviteter verkligen genomförs. Följande beslöts:  

Möte äger rum varje söndag 17.00. 

B-aktiviteterna under 2015: 

a) Pubcyklingen äger rum lördagen den 30:e maj. Larsson basar. 

b) Batalj i boule mot Tipsklubben första lördagen i maj. Tipsklubben arrangerar denna 

gång. 
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c) Böresund Runt. Bör äga rum senare på året så att fler ställen har öppet, samt rekas 

bättre. Ö.G. och Jonas arrangerar 

d) BM i femkamp kommer att äga rum under sommaren. Texas bokar upp i god tid.  

e) Brudarnas Boule på Brottningtorget. Kanske i september? 

f) Brytning av is. Isbrytare finns, is saknas. Sista chansen i år mht Kaptenens pension. 

g) Bautafest! Gamla Tant fyller häpnadsväckande 40 år i höst! 

h) Bimbobingo på Bee Bar med transor med fina trosor 23/1. Linda bokar 8 platser. 

i) Brillning på Bärtholmen. Bosse brassar bratwurst någon gång under sommaren.  

 

18) Frågan bordlades till efter själva mötesförhandlingarna då efterrätten var på G.  

 

19) Övriga frågor: Inga. 

 

20) Söndagsklubbssången sjöngs så det rungade i restaurangen. Hr Ordf tackade hr 

Hederskrögare för maten och förklarade mötet för avslutat. Dunk! 

 

 

Vid tastaturen, 

 

 

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

Texas              Håkan Ö.G. 

Sektrekterare     Mötesordförande 

 

Justeras: 

 

 

………………………………………….  

Dennis Schultz   


