
Årsmötesprotokoll20170105/1:3 

PROTOKOLL 

 

Fört vid SÖNDAGSKLUBBENS årsmöte nr 16 

Bord 2-3-4, JP’s, Malmö 2017-01-05 
 

Därvarande:  LarssonAnders, med, AU  

Doc, med 

Texas, med, sekr, v. ordf 

Jonis, med, pungh 

Gina, utan 

Snoddas, med, AU 

Bunkeflo, med, valbered 

Deniz, med, valbered (ordf) 

Ö.G, med, klubbm 

Åge, med, President 

 

Tjänstgörande: Pia, My, Mumme, Maja, Drazenko, Aigo.  

 

Frånvarande: OlssonSven 

NordgrenJohan  

HaxelsPaulina (medverkade dock på videolänk strax efter mötets 

avslutande) 

LemaireLinda 

BergkvistTessan 

BagdadBosse 

 

1) Mr President böppnade mötet. 

 

2) Efter visst hallabaloo valdes Jonis enhälligt till mötesordförande. 

 

3) Dagordning bodkändes. 

 

4) Texas valdes till mötesjournalist.  

 

5) Gina och Snoddas valdes till brösträknare och att jämte ordförande och sekreterare 

justera dagens protokoll. 

 

6) Tio bröstberättigade medlemmar var bärvarande.  Samtliga kunde visa upp giltigt 

medlemskort för 2016, dock hade Doc vissa problem att hitta sitt. 

  

7) Årsmötet befann sig vara lagenligt kallat.  

 

8) Protokollet från årsmöte nr 15 penetrerades, bodkändes och lades till handlingarna. 

 

9) Dunk!!!!!!!!! (9 st). 

  

10) Overksamhetsberättelse med statistik för 2016 presenterades i en mindre utgåva. 

ÖG var mästare med 51 söndagar. Wicke gjorde sitt 500:e och ÖG sitt 600:e 

söndagsmöte. 

2017 års medlemskort delades ut, med kyrillisk text på serbiska. 
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Personalutmärkelser: 

Årets servitris 2016: Äntligen Gina med 37 söndagar. Gina erhöll diplom och extra stor 

blomsterkvast. 

Årets Kock 2016: Mohammed (Mumme) med 33 söndagar. 

Disk 2016: Maja för fjärde året i rad med hela 45 söndagar. 

Diplom samt kram av Mr President utdelades till Mumme och Maja lite senare på 

kvällen med varma applåder 

 

11) Kassören redovisade att 240:- i medlemsavgifter hade inkasserats och ett kvitto fr .  

Floras Fägring på 235 koronor fanns. Det var daterat den 15/4 och det krävde en rejäl 

utredning under kvällen för att fastställa att det med all säkerhet gällde blommor till 

Dragan Kock som slutat. Fem kronor kvar i kassan, alltså. 

 

12) Med- och utan-lemmarna beviljade sig ansvarsfrihet för 2017. 

 

13) Valberedningen föreslog mot alla odds omval av alla: 

Mr President omvaldes som ordförande på minst livstid. 

Sekreterare och vice ordf: Texas, på tolv månvarv. 

Punghållare: Jonas, tolv månvarv. 

Klubbmästare: Ö.G., tolv månvarv. 

AU: Snoddas och LarssonAnders omvaldes på tolv månvarv.  

Valberedning: Deniz och Bunkeflo omvaldes på tolv månvarv. 

 

14) Fastställande av med- och utan-lemsavgiften för 2017:  

Förslag 1 – 50:- åtta röster 

Förslag 2 – 1:-, nej 5:- nej 10:- (Snoddas givetvis) en röst 

Förslag 3 – 30:- inga röster 

Avgifterna betalades swisht in fast i cash. 

 

15) Återigen var antalet i stadgeenlig tid inkomna motioner noll. 

 

16) Päronyoghurt hälldes i halsasatanar och dunkades sedermera i bordet. Glasen alltså. 

 

17) Krisredogörelse från AU: Snoddas bollade i år direkt över till Larsson. Det fastställdes 

pga fallet Johan att man i Söndagsklubben är juniormedlem till den dag man fyller 40. 

Tessans sms-inlägg angående pubcyklingen togs upp och avfärdades omedelbart. Det 

fungerar bra som det är med den. 

Larsson tog upp ansökan från Bosse Blad om medlemskap men hade själv i princip 

redan avfärdat den. 

Texas tog upp frågan angående Kultursektionen vars verksamhet legat i träda. Snoddas 

tog fram vissa förslag om kommunistiska aktiviteter. AL tog åt sig att vara på alerten 

gällande ev. kommande kulturaktiviteter. 

Matpaus följde. 

 

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

Möte äger rum varje söndag 17.00. 

B-aktiviteterna under 2016: 

a) Batalj mot Tipsklubben: Det är tioårsjubileum för denna aktivitet och Tipsklubben 

har föreslaget en gemensam aktivitet den 6/5. LarssonAnders kan dock ej denna dag 

och skall föreslå den 13/5 som alternativt datum. Om detta ej fungerar för 

Tipsklubben, kör vi den 6/5 utan Larsson. De har även föreslagit inomhusboule. Vi 

ser dock hellre en utomhusaktivitet. Larsson sköter kontakten med Tipsklubben. 



Årsmötesprotokoll20170105/3:3 

b) Bupcyklingen genomförs lördagen den 27:e maj. Larsson. 

c) BM i femkamp bokades direkt in till lördagen den 29/7. Texas arr as usual 

d) Johan blir Boktor den 5/6 och Snoddas föreslog någon aktivitet för detta. Inga beslut 

togs Doc.  

e) Böresund Runt. I augusti/september. Texas lovade att bistå ÖG så att detta blir av. 

f) Biljard hos Johanna på Interpool på hösten. Texas bokar. 

g) Bautafest – Texas fyller 60 men bangar för bautafest men kanske en blygsam sådan 

då runt 29/5. 

h) Bröllop Larsson/Magda bokades in till sommaren 2018 på Botago. 

i) Bunkaknull utgår till förmån för Bastu med Brudar och döttrar. Wicke håller i detta 

evenemang.  

 

19) Snöhelveten. Dunk även för Doktorn.  

 

20) Övriga frågor hade utgått men infogades på Begäran: 

Larsson föreslog att ett klubbstandar skall anskaffas, en skrumplever på himmelsblå 

bakgrund med texten Söndagsklubben. Wicke skickar logotypen till Texas som beställer 

standaret. Snoddas ville att vi skulle ha en riktig skrumplever på standaret, men ingen av 

medlemmarna var villig att donera sin. 

Texas efterfrågade tröjor. Doc meddelade att våra tröjor åter befinner sig i Tajland och 

det beslöts att de stannar där. Texas skall dock undersöka möjligheterna till inköp från 

lokalare leverantör. 

Söndagsklubbssången sjöngs så inget öga var torrt. 

One-for-the-load intogs i fyra fall medelst Filipstadare. 

 

 

Vid protokollet, 

 

 

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

Texas              Jonis 

Sekreterare     Mötesordförande 

 

Justeras: 

 

 

………………………………………….  …………………………………….. 

Gina Malmström   Jan-Åke Nordgren  


