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PROTOKOLL 

 

Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 12 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2013-01-05 
 

 

 

Närvarande:  Anders, Larsson, Hr Medlem, AU sammankallande 

Björk, Peter, Hr Medlem 

Dahlgren, Lars, Hr Sekreterare, vice President   

Haxels Lundin, Paulina, Fru Hedersmedlem  

Hellberg, Jonas, Hr Punghållare 

Lemaire, Linda, Fröken Hedersmedlem  

Nilsson, Bo, Hr Medlem 

Nordgren, Jan-Åke, Hr, AU 

Wiktorin, Wicke, Hr President  

Olsson, Sven, Hr Medlem  

 Schultz, Dennis, Hr Medlem, valberedning sammankallande  

Sondenius, Håkan, Hr Klubmaestro 

 

Tjänstgörande: Jeanette, Sofie Hässleholm, Gordana, Suzana, Slavi.  

 

Frånvarande: Johan Nordgren, (medlem i valberedningen), på valfiske i 

Blekinge 

Therese Bergkvist, Frk hedersmedlem – i Australien 

Gina Malmström, Fru hedersmedlem – på fel jobb.  

Bagdad-Bosse. Uno. Strandberg. Vintervädret. 

  

 

1) Några minuter sen anlände Mr Prez som siste man till möteslokalen och med skohornets 

hjälp slog vi oss ner runt borden. 18.15 klubbades mötet igång. Med hjälp av en första 

laddning GaJol. 

 

2) Mr President valdes givetvis mot sin vilja till mötesordförande. 

 

3) Bagordningen godkändes. 

 

4) Texas lät sig väljas till sekreterare, efter viss palaver. 

 

5) Bo Bunkeflo och Ö.G. valdes till brösträknare och att jämte ordförande och sekreterare 

justera detta protokoll. 

 

6) 12 röstberättigade medlemmar noterades, alla med giltiga årskort för 2012. Alla nu även 

med giltiga årskort för 2013 – utom Doc, vars kort på något sätt försvunnit hemma hos 

Hr Ordf. Fin bild på Jean-Pierre på baksidan av de nya korten. 

 

7) Mötet kände sig även i år stadgeenligt kallat.  
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8) Protokoll från föregående årsmöte, nr 11, föredrogs i korthet, godkändes, skrevs under 

och arkiverades. 

 

9) Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Dunk. Under denna 

punkt tog Doc på sig att ordna brickor i pansarhård metall, så att det blir bättre ljud när 

de tömda shotglasen dunkas i borden. 

 

10) Texas distribuerade och föredrog verksamhetsberättelsen med tillhörande 

statistikbilagor.   

Årets törstigaste 2012: Dennis förstås, som erhöll ett extra specialmedlemskort samt 

vandringspriset, vilket han för enkelhets skull placerade på en hylla i baren. Det 

konstaterades också att om ingen sjukdom inträffar, kommer Dennis att den 17/3 göra 

sitt 500:e söndagsmöte. Det skålades för Dennis. 

Personalutmärkelser: 

Årets Kock 2012: Dragan med 48 söndagar. 

Disk 2012: Biljana 44 söndagar. 

Servitris 2012: Jelena med 27 söndagar lyckades ta titeln i en ovanligt jämn kamp. 

Inga priser kunde dock delas ut under mötet då ingen pristagare var i tjänst. Dunk. 

 

11) Punghållaren meddelade summariskt att kassan på ”cirka 80-85 spänn” ligger i säkert 

förvar i byrålådan. Budget är i balans. Tveksamt om punghållaren var i balans vid denna 

tidpunkt, dock. Inga aktier i Tabelldata har inköpts, 50-öringarna är slut.  

 

12) Tolv röstberättigade medlemmar beviljade sig själv ansvarsfrihet för 2013. 

 

13) Valberedningen, sedvanligt företrädd av Schultz, föreslog omval av samtliga. Mötet gick 

enhälligt på valberedningens linje. Det beslöts dessutom att adjungera P Björk till AU, 

för att förstärka detta betydelsefulla organ. Boom. 

 

14) Efter vild palaver beslöts att medlemsavgiften skall vara CIRKA en krona per år. Dessa 

betalades ungefärligen in av de flesta till den glade Punghållaren. 

 

15) Motion har aldrig varit Söndagsklubbens faiblesse, varför vi raskt kunde lämna denna 

punkt. 

 

16) LarssonAnders rapporterade från AU: Gais och Patrik föreslogs som nya medlemmar. 

Ett förslag som raskt och enhälligt röstades ned. 

 

17) Inbokning av kommande möten och externa aktiviteter. Mötets längsta diskussioner kom 

givetvis under denna punkt.  

Möte äger rum varje söndag 17.00, givetvis, dessutom fastställdes följande digra 

program: 

a) Balut-tävling – i år ska det äntligen ske – Ö.G. arrangerar igen. 

b) Batalj mot Tipsklubben. Äger rum den 4/5 enligt senare order. Larsson kontaktman. 

c) Beach Boys Quiz hos Björken. Larsson assisterar. 

d) Begway-runda runt Lilla Torg. I augusti. Larsson?  

e) Belinda & Brogers 14:e julifest – bör äga rum 14/7. 

f) Berlinresa – Bier, bratwurst och bistoria. Lämpligen under hösten. Texas reiseleiter. 

g) Bikini-tävling: oklart hur denna ska gå till, syftas det på Brad? 

h) Biljard – Texas bokar återigen. Icke-sommarmånader. 

i) BM-femkamp i Kivik: Bokas i april/maj för exekvering i juni/augusti. Damer önskas 

denna gång. 
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j) Bonne Soirée Finale på La Couronne. 28 februari bokas in, Linda återkommer! 

k) Brakfest med 60-åringar: 7/4 hos Wicke, 17/12 hos Brad! 

l) Brudarnas förslag: Bowling med brudar i bikini på banan. 

m) Brytning av is – alltid en möjlighet under Bores tid. Snoddas kallar om Lotte pallar. 

n) Bröllop – det är nu Lindas tur! – arrangör Broger. 

o) Bröllopsmiddag med Martina och Paul: Paulina & Martin arrangerar den 12/3! 

p) Bupcykling 25/5. Endast eget dödsfall är giltigt förfall. LeaderLarsson. 

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

r) Båtresa till Boslo – under månader med lugn sjö. Paulina. 

Som synes var kreativiteten ovanligt stor. Här inföll även en längre rög- och  

p-ssepaus, varvid Jonas rekryterade en okänd gäst för att hämta hans öl, som han 

glömt i baren för tredje gången. 

 

18) Tessan bjöd på en omgång shots med Sofie Lots som bud. Tack, Tessan! Dunk. 

Snoddas framförde kritik mot Jonas lillfingerföring.  

 

19) Övriga frågor:  

a) Den 1/6 2013 är det 10 år sedan Drazenko tog över JPs och han vill ha hjälp med att 

hitta sätt att fira detta på. Paulina föreslog en JPs-historiebok. En arbetsgrupp 

tillsattes: Texas, Paulina och Jonas. Tx. sammankallar.  

b) Nya tröjor: Bosse skall fixa T-shirts. Doc skall ta fram lämplig skrumplever-bild till 

klubbens logotype. Ett förslag var att fota Dennis lever. Tänk om han inte lever upp 

till detta? Bo, Texas & Paulina skall färdigställa tröjförslagen. 

c) Ett söndagsmöte skall hållas på La Couronne i februari. Linda ansvarig. 

d) Paulina serverade en bricka öl! 

e) Snöhelveten serverades och exekverades.  

f) Slanke-Bo slank in. 

g) Sju st friterade Camembertar, en glass och en chokelatårta beställdes. 

h) Larsson föreslog att vi skulle åka till Bagdad och träffa Bosse, Uffe, Uno, 

Strandberg och andra ex-medlemmar. Problemet är att våra kalendrar nu är fulla. 

Precis som medlemmarna.  

 

20) Dunk! 

 

  

 

Eder idag nyktre skriftställare, 

 

 

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

Texas              Wicke Wiktorin 

Vice President, Secretary    Mr President 

 

Justeras: 

 

 

………………………………………….  …………………………………….. 

B. B.     Ö.G. 


