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PROTOKOLL 

 

Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 11 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2012-01-05 
 

 

 

Närvarande: Resident President Wicke Wiktorin, 

 Dennis Ex-Euromaint Schultz,  

Hkn Nordgren Snoddas 

LarssonAnders, 

Håkan Ö.G. Sondenius,  

Jonas Brad Hellberg, 

Mormor Gina Malmström  

Moster Linda Lemaire  

Therese T:n Bergkvist 

Lars Texas Dahlgren,  

Peter Il Doc Björk 

Bo Bunkeflo Nilsson 

 

Tjänstgörande: Paulina Haxels, Jeanette, Tina, Gordana, Biljana, Dragan.  

 

Frånvarande: Sven. Bagdad-Bosse. Uno. Strandberg. Juliette Lewis. Anita 

Ekberg. Bo Larsson. Jaques Werup. Strindberg. Einstein. SJs 

generaldirektör (fast det finns dom som tror han är med i 

Söndagsklubben).  

  

 

1) Strax efter kl 18 klämde vi in oss runt ovan nämnda bord. S-Å Wiktorin klubbade igång 

mötet och började med att beställa in ett par glojärn. Jonas fixade dessa överraskande 

raskt. 

 

2) Mr President valdes till mötesordförande vilket bekräftades med att vi dunkade de första 

shotsen (GaJol) i bordet. De tömda glasen alltså. 

 

3) Dagordningen godkändes med acklamation denna gång. 

 

4) Texas valdes återigen, han hade ju pennan redo i motsats till Larsson som behövde 

operera ut sin ur jackan medelst Schultz pennkniv av äkta Solingenstål. 

 

5) Snoddas och Doc valdes till att räkna pattar samt att jämte ordförande och sekreterare 

justera protokollet. 

 

6) 12 röstberättigade medlemmar loggades. Samtliga kunde visa upp giltiga medlemskort 

för 2011! HR Wiktorin delade ut 2012 års medlemskort, återigen en dubbelsidig De 

Luxe-variant med en bild av Ordförandeklubban på baksidan.[Ära vare gud i höjden, 

denna har jag gjort i slöjden. Det tillhör historien, att föreningens sekreterare verkligen 

svarvade denna med egna händer, dock minns han idag inte om det var i Dammfri-, 

Kronborgs- eller Borgarskolans slöjdsal det skedde. Dock är det ett faktum, att klubban 
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svarvades inom en radie från ca 500 meter från nuvarande JPs, omkring år 1970.] 

Vår nye medlem Bo Bunkeflo Nilsson, som fick medlemsnummer 115, höll dessutom ett 

långt, vackert, tårdrypande tacktal om sitt inval i Söndagsklubben. OK, han höll tal. 

 

7) Mötet kände sig som vanligt stadgeenligt kallat. Vad tusan skulle dom annars här o 

göra??? Dessutom bjöd Bosse här på en Skåne som välkomstshot. 

 

8) Protokoll från föregående årsmöte nr 10 gicks igenom minutiöst.  

Frågande gällande Ulf KR och Ib klargjordes – de är icke medlemmar men får gärna 

bjudas in på div. evenemang om vi så önskar. De ska däremot ej ingå i Söndagsklubbens 

mailinglistor. Larssons förfrågan gällande fjorårets statistikblad besvarades av 

sekreteraren. Det påpekades nu att vårt bord var käckt uppdukat med läckra GaJolshots 

redan när det togs i besittning innan mötets öppnande. Just enligt önskemål på förra 

mötet. Därefter kunde mötet godkänna föregående mötes protokoll och detta lades till 

handlingarna. 

 

9) Rälia shots: Larsson ville bjuda på OPHP men opinionen gjorde att det blev ”2009” 

istället. Sekreteraren var här tvungen att ajournera för uträttandet av vissa behov, 

s.k.”Yksel”, varför det kan finnas en lucka i protokollet just här. 

 

10) Verksamhetsberättelse 2011 genomlästes av medlemmarna individuellt, vilket medförde 

den enda stunden av tystnad som fanns under kvällen. Diverse ficklampor, läsglasögon, 

monoklar och andra hjälpmedel smögs härvid upp ur lommorna. Snoddas kunde som 

vanligt hitta ett fel: Det var på Konserthuset och inte på Stassteatern [kom ente o tjafsa 

om Malme Opera, det heter Stassteatern o inget annat.] som den baltiska konserten ägde 

rum. Men den var inte bättre för det. 

Statistiken delades ut och priser likaså.   

Årets törstigaste: Tja, det börjar bli tradigt och Dennis hade ju lyckats bli av med en av 

plaketterna på vandringspriset men vi få väl fixa en ny med ordalydelsen ” Årets 

törstigaste 2011, 2011, 2012… and so on. 50 söndagar av 52 under 2011 och 439 av 459 

sen loggningen startade 2003. Vi bögar och böckar! 

Nya stiliga diplom till söndagspersonalen, som dock först delades ut under punkt 19: 

Kock 2011: Dragan med 36 söndagar. 

Disk 2011: Hård kamp men välförtjänt seger till Gordana med 24+ söndagar. Väl 

bekramad av sekreteraren. 

Servitris 2011: Paulinchen, som numera lystrar till namnet Paulina Haxels, med 35,5 

söndagar tog hon sin andra raka titel med bravur. 

Här står det något om päronyoghurt. En av dom nyttigare shottarna. 

 

11) Kassaförvaltarens redogörelse gick i dur. Vid årets ingång hade vi SEK 44.00 i kassan 

men efter den 28/8 2011 var saldot 84.00. Det beror mer på Larssons 

otålighet/generositet än Punghållarens kloka investeringar. Tänk om vi alla kunnat få 

sådan förräntning på vårt kapital. Då hade vi varit flera i de icke lönearbetandes skara. 

Mötet godkände då givetvis Punghållarens redogörelse.  

 

12) Frågan om ansvarsfrihet: Självklart beviljades denna även inför 2012! 

 

13) Valberedningen som idag endast företräddes av Hr Hauptbahnhof Schultz föreslog 

omval av samtliga funktionärer på stadgeenligt föreskriven tid i stadgeenligt antal. 

Mötet godtog detta, med acklamation. 
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14) Här utbröt som vanligt en lång diskussion som emanerade i fyra olika förslag på 

medlemsavgift. Omröstningen som skedde utföll enligt följande: 

1000:-/år – 3 röster 

100:-/år – 1 röst 

50:-/år – 3 röster 

1:-/år – 5 röster 

Således blev det oförändrat medlemsavgift om 1:- per år vilka raskt betalades in i rediga 

cash till Punghållare Jonas. 

 

15) Varken motioner eller lokomotioner. Här lät vi maten tysta munnen, även på Larsson. 

 

16) Rapporten från AU var ovanligt kort: I och med Bosses inval fanns icke mer att 

rapportera. 

 

17) Inbokning av kommande möten och externa aktiviteter:  

Varje söndag 17.00, givetvis, dessutom följande: 

a) Balutt-tävling – i år ska det ske  – Ö.G. arrangerar. 

b) Brytning av is – mindre sannolikt i år eftersom Snoddas hällt glykol i hela hamnen. 

c) Biljard – Texas bokar återigen. Mars eller Venus. 

d) B-kamp mot Tipsklubben. Äger rum den 5/5 på samma plats som sist i 

Pildammsparken. Vi är bortalag och med tre tjejer i laget kan vi ju inte bara förlora 

igen. LA är kontaktman. 

e) Bupcykling 26/5. Oavsett väder & Champions Leaguefinaler. Larsson i ledartröjan. 

f) BM-femkamp i Kivik: Bokas i april/maj. Texas har gott om tid att planera i år igen. 

Äger rum i juli/augusti. 

g) Brevduveskytte – ny gren! Linda Lemaire med Jagdmeister Roger bjuder in till detta 

spännande evenemang i Yyystatrakten. Bäva månde duvorna.  

h) Björks B-aktivitet Beach Boys & Beatles-quiz på Balkongen. Detta är i Malmö, inte i 

Tajland. 

i) Bonne Soirée le Quatorze Juillet på La Couronne – Fransoserna kommer givetvis 

tillbaks även 2012. Wicke fixar utstyrslarna, Linda festen! 

j) Bärtholmen – Bosse bjuder balla bedlemmar bå brillning & bungyjump? Skall äga 

rum i sommar, Bosse återkommer. 

k) Båt- o tågresa Öresund runt MED biljett – Ö.G. + Jonas ordnar. 

l) Brakfest hos Snoddas – han fyller 60 den 18/8! 

m) Bögaktvitet – Texas+Doc sekunderade av Dennis+Snoddas. 

n) Bröllop! Sist men inte minst och definitivt en B-aktivitet. Den 12/5 gifter sig vår 

Paulina med Martin, 2011 års meste hang-around. Egentligen borde vi vara best män 

allihopa – men vi kommer ändå. Limhamns kyrka kl 16.00. 

 

 

18) Tredje shoten enligt dagordningen men det var nog minst den sjätte. Kanelbulle, 

tillsammans med Paulina & Martin. Det påpekades att denna läckerhet uppfanns på 

Rebeckas tid.  

 

19) Övriga frågor:  

a) Björk har donerat en ny loggbok för 2012. 

b) Utmärkelserna, och kramarna, till personalen enl. punkt 10 delades ut här. 

c) Larsson tog upp kontaktproblemen med Bagdad-Bosse. Kanske måste hans post 

eftersändas till Teheran eller Kabul. 
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d) Snoddas berömde sekreteraren för den fina hemsidan. Han rodnade av alla fina ord. 

http://sondagsklubbenpajps.weebly.com/index.html 

 

e) No further questions. 

 

20) Jordgubbsyoghurten dök upp igen. Här sjung vi alla Söndagsklubbssången så det 

rungade om det. Någonstans dök även den irländska ubåten upp, med Paulina i 

kommandotornet. Vi sänkte ubåten. Därefter avslutade Wicke mötet med en rejäl 

sjunkbomb…nej ett rejält klubbslag.. 

 

  

 

Eder oförbätterlige skriftställare, 

 

 

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

Texas              Wicke Wiktorin 

Vice President, Secretary    Mr President 

 

Justeras: 

 

 

………………………………………….  …………………………………….. 

Nordgren Snoddas   Doc Bjork 

http://sondagsklubbenpajps.weebly.com/index.html

