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PROTOKOLL 

 
Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 9 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2010-01-23 
 

 
 
Närvarande: Mr President Black Cat Wiktorin, 
 Dennis Klubblackaren Schultz,  

Håkan Ö.G. Sondenius,  
Larssonanders, 
L Texas Dahlgren,  
J-Å Snoddas Nordgren, 
Jonas Brad Hellberg, 
Johan Lundensar’n Nordgren, 
Tessan Bergkvist 
Linda Lemaire. 

Tjänstgörande: Kristoffer, Gina, Minna, Tom, Niccolina.  

Frånvarande: Sven Olsson, Ib Smed, hela knattesektionen, dom högklackade 
samt mildvädret. 
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Prick kl 18.00 satte sig medlemmarna till bords, tog de av etablissemanget framdukade 
Fernetarna och den från Tajland nyss hemkomne President Wicke klubbade igång mötet, 
även i år på bord 2+3+4. 
 
1) Same procedure as every year, Mr President valdes till mötesordförande. 

 
2) Dagordningen godkändes med vissa tillägg gällande supar. 

 
3) Undertecknad valdes till sekretera för mötet. 

 
4) Tessan valdes att justera protokollet samt som brösträknare, detta efter att ha provräknat 

Klubbens dylika och kommit till sex. 
 

5) 10 röstberättigade medlemmar befanns, efter kontroll av stadgarna, vara närvarande, plus 
ytterligare en i form av Gina som dock var i tjänst. Alla kunde visa upp sina 
medlemskort inklusive Schultz. 
 

6) Mötet kände sig stadgeenligt kallat annars vore de ju inte här. 
 

7) Protokollet från årsmöte nr 8 2009 genomgicks. Det noterades att klubban blivit vackert 
omlackad av Hr Euromaint (§3) och att Dennis avsevärt bättrat sig (§7). Tröjornas 
användning vid aktiviteter (§19c) diskuterades. I samband med detta föreslogs 
överraskande nog Bröstvisning som en aktivitet av Tessan. Protokollet godkändes dock 
till slut. 
 

8) Rälia shots: Fjorårets paraddrink ”2009” klämdes med glatt humör och kulsprutekärven 
av glas i bord ekade genom lokalen. 
 

9) Sekreterarens verksamhetsberättelse för 2009 med tillhörande statistik delades ut och 
penetrerades. I samband med detta föreslog Linda Lemaire fler söndagsmöten på La 
Couronne. 
Först delades de nya ännu tjusigare medlemskorten ut (dock saknades ett till Johan), 
sedan vidtog årets prisutdelning: 
Årets törstigaste: Dennis återtog titeln och fick diplom samt vandringspris. 
Ännu snyggare diplom till vår dvs JPs kära personal: 
Kock 2009: Tom! 
Servitör 2009: Kristoffer! 
Disk 2009: Niccolina! 
Till slut godkändes verksamhetsberättelsen. 
 

10) Punghållarens pungt: Brad rapporterar att de 22 kronorna i kassan har investerats i 
fonder med ett marknadsvärde på ca 24 kr idag. 24 kulor finns alltså. Därefter 
pungterades punghållarens pung.  
 

11) Frågan om ansvarsfrihet: Medlemmarna beslöt att redan nu bevilja sej själva 
ansvarsfrihet för år 2010. 
 

12) Val av funktionärer: Valberedningens ordförande Hr Schultz berättade att man, till 
kostnaden för ett nytt batteri till Svens bil, hållit ett långt möte i Höganäs men likväl 
kommit fram till omval av samtliga sittande, eller ev. liggande ledamöter. Omval således 
av Mr President som livstidsordförande, Texas som sexreterare, Jonas som punghållare 
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och Ö.G. som klubbmästare. På frågan om AUs eventuella föryngring, sade mötet: Au, 
lad dom sidda. 
Däremot bestämde sig mötet att revolutionera valberedningen genom att välja in Johan 
istf. den frånvarande Sven med ett rungande JA. 
 

13) Omröstning gällande årsavgiften: Jonas föreslog 100:-, Snoddas 1000:- men sex 
medlemmar röstade för oförändrad avgift dvs 1 Riksdaler Riksmynt. Dessa spänn 
betalades raskt in till kassören. 
 

14)  
a) Motioner: I brist på sådana blev det kiss- och rökpaus. Menyerna penetrerades och 

Drazenko anlände. En skål For Absent Friends utbringades till JPs ära. Jonas 
försökte utöva joggning på stället vilket var det roligaste Dennis sett sen mossan 
fastnade med pattarna i mangeln. Mat beställdes vilken Huset bjöd på. Tack. Inga 
motioner alltså. 

b) Aphjärnor beställdes, hälldes i halsarna och rann klumpvis ner genom de flesta 
struparna och glasen dunkades i bordet. Dom hade stått till sej lite länge så dom var 
jävligt kompakta. 
 

16)  
a) Rapport från Kultursektionen, i Ibs frånvaro genom LarssonAnders försorg: 

Fem sammankomster har avhållits under 2009: 
Den 14/2 på Muséets Husarutställning samt invigningen av Automatorkestern. 
Den 9/4 Malmöfilm hos Larsson. 
Den 22/8 tur med Rundan samma dag som Ib gifte sig på restaurangbåten Bernhard, 
där de stod och vinkade! Även spårvagn har åkts. 
Ytterligare två evenemang finns i Logg 2009. På tur står ett besök på Moderna 
Museet. Jonas tyckte vid denna punkt det var viktigare att kramas än att ha möte. 
Trots detta utsågs Larsson till ny kultursekreterare. Synpunkter fanns på 
informationen inför mötena och Larsson lovade bättring. 

b) Rapport från AU: Två möten hade organiserats, 28/4 i Turning Torso och 26/10 på 
Nobe. 
AU föreslog en ny prospect: Peter Björk, Medicine Doc. Hårda diskussioner utbröt 
om detta, som emellertid övergick i den viktiga frågan om beställning av efterrätt. 
Jonas ville bara ha jordgubbssylt. Sen var det mackel med dessert kontra kaffe och 
avec, varvid polsk riksdag utbröt, mot alla odds. Omröstning angående Prospect 
hölls och med röstsiffrorna 5-5 krävdes Ginas utslagsröst. Den utföll till PBs fördel 
varför han erbjuds plats som prospect. För att bli medlem krävs att han deltar i 
flertalet söndagsmöten samt att han är med och arrangerar ett evenemang på B. 
AU förde också fram en synpunkt rörande dagen för årsmötet. Medlemmarna beslöt 
ignorera denna åsikt. 

 
17) Inbokning av kommande möten och externa aktiviteter:  

Den sedvanliga evenemangskalendern spikades med följande illustra innehåll: 
a) Brytning av is – Detta har faktiskt redan ägt rum för några veckor sedan, då Snoddas 

med assistens av Texas, Dennis samt Ulf & Adam bröt is med Lotte så det stod 
härliga till en polarkall lördagsförmiddag. Kan ev. upprepas på grund av årets 
ärkebistra vinter – en bättre telefonkedja krävs dock. Snoddas fortfarande ansvarig. 

b) Biljard – Texas+Wicke bokar bord. Mars som vanligt. 
c) Brottningsmatch mot Spelklubben/Jattes lag äger rum den 1/5 – Jattes arr. i år. 
d) Barngolf  – Dennis med hjälp av Tessan. Sommaren 2010. 
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e) Brudfesten –Väldigt nära nu…Dispens för 18-åringar istf 17-åringar för Texas. 
Stången i Larssons lägenhet kommer att förses med kvalitetscertifikat. Kaffe serveras 
i kopp. Larsson fixar förstås. 

f) BM-femkamp i Kivik:  Bögskytte skall vara med, bokas i maj/juni. Texas. Äger rum 
i juli/augusti. 

g) Brakfest med Wicke (57) på La Couronne – 7:e april kl 19.00! 
h) Bicykeltur med pubrunda – lördagen den 29/5 - Texas blir tillika 53 –  Larsson i 

ledartröjan, dock icke gul. 
i) Bowling i december – Tessan tar Linda till hjälp.  
j) Bullens julgrus – utgår. 
k) Bonne Soirée le Quatorze Juillet på La Couronne – inte svikta i år. Mme Lemaire. 
l) Blottning på Malmö Kanal. Jonas och Linda står för detta. 
m) Bandyresa – vilande arr f.n. 
n) Belfastresa byts ut mot Bubrunda i Lund under Johans ciceronskap med tågresa dit. 
o) Bandboll i Malmö Arena 13/2 Uffe säger sig vilja fixa detta. 
p) Båtsport – Snoddas bjuder in till Mange Olssons seminarium på Malmömässan för 

den som är intresserad. 
Det riktades också viss kritik från arrangörer av div evenemang mot att 
medlemmarna är dåliga på att svara på inbjudan. Skärpning! 
Vid denna tidpunkt utgick Minna ur tjänst för att åka hem och trösta sin besvikne 
Dalibor, nyss hemkommen efter tre raka förluster i handbolls-EM. 
 

18) Här dracks kaffe och avec. 
 

19) Övriga frågor:  
a) Ö.G. bjöd in till open house på JPs den 27/2  för att fira hans 60-årsdag som infaller 

den 1/3 i år. 
b) Hr Ordf. poängterade att nästa är får frk Lemaire sitta ytterst pga flitig utgång för 

kiss- och rökpauser. 
c) Nu väntar vi på Jonas som vanligt. Under tiden framförde Larsson en hälsning från 

Bagdad-Bosse. Jonas återkom under anklagelser angående sitt toalettbestyr.  
Vi kunde nu fastslå att Ulf fortfarande är medlem! 
 

20) One for the Road – På Lindas begäran Tequila Rose som snabbt tömdes och dunkades i 
borden. 
 

21) DUNK! Den nylackade klubban gick i bordet en sista gång och Mr President förklarade 
mötet för avslutat, vilket innebar att medlemmarna övergick till fri drickning. 
 

Eder tillnyktrande skriftställare, 
 
 
………………………………………….                    ……………………………………… 
Lars Tx. Dahlgren             Wicke Wiktorin 
Secretary Of Club   Mr President 
 
Justeras: 
 
 
…………………………………………. 
Matilda T. Bergkvist 


