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PROTOKOLL 

 

Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 15 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2016-01-05 
 

Närvarande:  Anders Larsson, medlem, AU  

Bergkvist Tessan, hedersmedlem 

Björk Doc, medlem, AU 

Dahlgren Texas, sekreterare, v. ordf 

Hellberg Brad, punghållare 

Lemaire Gamla Tant, hedersmedlem 

Malmström Gina, hedersmedlem 

Nordgren Snoddas, medlem, AU 

Nilsson Bunkeflo, medlem 

Schultz Hauptbahnhof, medlem, valberedn. ordf 

Sondenius Ö.G, klubbmästare 

Wiktorin, Åge, Mr. President 

 

Tjänstgörande: Pia, Lucia, Dragan, Maja, Drazenko, Chen J:r.  

 

Frånvarande: Sven Olsson 

Johan Nordgren  

Paulina Haxels 

Bosse Johansson 

 

1) Mr President hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2) Tessan valdes med acklamation till mötesordförande. 

 

3) Dagordning godkändes utan större palaver. 

 

4) Texas med pennan i högsta hugg valdes ännu en gång till sekreterare. 

 

5) Gina och Linda valdes till brösträknare och att jämte ordförande och sekreterare justera 

detta protokoll. 

 

6) Tolv röstberättigade medlemmar enligt ovan räknades in. Samtliga kunde visa upp 

giltigt medlemskort för 2015. 

  

7) Årsmötet ansåg sig via e-mail och Facebook stadgeenligt kallat.  

 

8) Protokollet från årsmöte nr 14 genomlästes, godkändes och lades till handlingarna. 

 

9) GaJol på er! Dunk!.  

  

10) Verksamhetsberättelse samt statistik för 2015 delades ut, lästes igenom och godkändes. 

2015 var Bosse söndagsbäst med 46 möten och passerade 200-gränsen. 

Texas passerade 400 och Dennis och Jonas 600 söndagsmöten. 

Nya tjusiga medlemskort för 2016 delades ut. 

Personalutmärkelser: 

Årets barpersonal 2015: Lucia och Stefan delade äran med 21 söndagar var. 
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Årets Kock 2015: Ma med hela 49 söndagar. 

Disk 2014: Maja för tredje året i rad med 29 söndagar. 

Diplom utdelades till Lucia och Maja under glada applåder 

 

11) A. Punghållaren meddelar att han har två kulor kvar, men att kassan är tom då pengarna 

användes till presenter till Emma A:s dotter .  

B. GaJoler hälldes åter genom strupar. Dunk. Mötet ajournerades för matbeställning 

samt rök- och kissning. Wicke välte ut en shot. 

 

12) Som vanligt beviljade sig medlemmarna ansvarsfrihet för 2016. 

 

13) Valberedningen föreslog som vanligt omval av alla 

Mr President återvaldes som ordförande på livstid. 

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

Punghållare: Jonas, ett år. 

Klubbmästare: Ö.G., ett år. 

AU: Snoddas och Larsson Anders valdes på ett år. Björk är adjungerad. 

Valberedning: Dennis omvaldes (ordf), Bosse B Nilsson nyvaldes på ett år. 

 

14) Fastställande av medlemsavgiften för 2016:  

Förslag 1 – 5:- två röster 

Förslag 2 – 10:- tre röster 

Förslag 3 – 1000:- inga röster 

Förslag 4 – 100:- inga röster 

Förslag 5 – 200:- tre röster 

Förslag 6 – 20:- fyra röster och det vinnande förslaget. 

Tolv tjugor betalades till Punghållaren. 

 

15) Överraskande nog inte en enda motion! 

 

16) Skål! Dunk. 

 

17) AU:s redogörelse: Larsson bollade över till Snoddas som berättade att man har en egen 

möteslokal som börjar på B. Gällande flyktingkrisen väntar man rapport från Ylf B. istf. 

Bagdad-Bosse, då den senare befaras vara fånge hos IS. Inga nya prospects kunde 

presenteras, skall sådana föreslås vore det en fördel om de är damer. 

 

18) Inbokning av kommande möten och externa B-aktiviteter. Följande beslöts:  

Möte äger rum varje söndag 17.00. 

B-aktiviteterna under 2016: 

a) BeeBarkväll bokades till lördagen den 2/4 kl 16.00. Tessan & Linda. 

b) Batalj mot Tipsklubben första lördagen i maj. Vi är arrangörer och evenemanget 

skall organiseras på ett möte i mars. Larsson sammankallar. 

c) Bupcyklingen äger rum lördagen den 28:e maj. Larsson basar som vanligt. Bra väder 

beställs. 

d) BM i femkamp under juli eller augusti månad. Texas bjuder in.  

e) Böresund Runt. Lämpligen i slutet av augusti. Ö.G. och Jonas arrangerar 

f) Brudarnas Boule på Boulebar. Skall nu genomföras i augusti/september. 

g) Biljard på hösten. Texas som vanligt. 

h) Brytning av is. Utgår pga brist på isbrytare. 

i) Bautafest – ingen nollar i år, Larsson sextifemmar dock. 

j) Bunkaknull föreslogs också.  
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19) Brudarnas rosa shots tömdes med hängda kavajer. Dunk.  

 

20) Fru ordförande tackade förtroendet och för ett väl genomfört möte. 

Söndagsklubbssången sjöngs så det ekade genom hela krogen. 

 

 

Vid protokollet, 

 

 

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

Texas              Tessan Bergkvist 

Sekreterare     Mötesordförande 

 

Justeras: 

 

 

………………………………………….  …………………………………….. 

Gina Malmström   Linda Lemaire  


