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Styrelsemötesprotokoll 
 
Dag:   2003-12-05        Plats:  Hos Christer Ceihagen, Morotsgatan, Ystad 
 
Närvarande:  

Åke Kindbom Ordförande 
Christer Ceihagen Kassör 
Bengt Sundberg Sekreterare 
Kenneth Norlin Suppleant 
Gunnar Aspelin Ej närvarande 
 
§ 1  Öppnande av mötet. 
     Ordf. Åke Kindbom öppnade detta styrelsemöte och hälsade samtliga välkomna samt  
             riktade ett särskilt tack till Tette för mat och husrum..  
             Härmed förklarades också kvällens styrelsemöte för öppnat. 

 
§ 2  Godkännande av föreslagen dagordning. 

 Ordf. Åke Kindbom önskade följande kompletteringar av föreslagen Dagordning: 
      §4 kompletterades med §4b avseende Sekreterarens behörighet att få tillgång till SCCS´s konto. 
      §11 kompletterades med §11b avseende Distriktsrepresentanter. 
      Föreslagna kompletteringar antogs och en föreslagen kompletterad Dagordning godkändes 
enhälligt. 
 

§ 3  Godkännande av förra mötets protokoll 
  Godkändes enhälligt. 
 

§ 4a  Ekonomisk rapport 
• Christer föredrog dagställningen av vår ekonomiska ställning vilken förutom en icke reglerad skuld 

till Bengt Sundberg för porto samt en saknad inkomst från Robert Wågman inte förändrats sedan 
förra styrelsemötet. 

§4b 
• Då klubbens största kontinuerliga utgifter är de portokostnader som Sekreteraren har, lämnades ett 

förslag från Christer Ceihagen att Bengt Sundberg skall ha full tillgång till klubbens konto. 
Redovisning av gjorda utlägg (samt därpå utförda uttag) skall lämnas till kassör Christer Ceihagen 
liksom tidigare. 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Bengt Sundberg uppdrogs att ordna nödvändiga underlag.  
 

§ 5 Reservdelar (Kenneth Norlin föredragande). 
 Enligt tidigare styrelsebeslut har beslutats att samtliga av klubbens reservdelar lägges centralt hos 
            Kenneth Norlin och hanteras via hans arbete.  
            Kenneth´s mobiltelefon fungerar som beställningstelefon. 

• Bernt Nilsson har ej levererat nyrenoverad generator (betald av SCCS) 
• 1 st. färdigrenoverad generator finns hos Kenneth. 

Kenneth berättade att våra ”Gnosjölindade” är med grövre tråd samt noggrannare lindade en de 
tidigare ”Norska” (upptäckt vid omlindning av undertecknads!) 

• 1 par bakre stötdämpare är lämnade till renovering. 
• 1 par trasiga stötdämpare finns (lämnas till renovering när behov uppkommer).  
• Åke Kindbom berättade om sin kontakt med K-G Knutsson ang. bef. Reservdelslager.  

SCCS´s får ej köpa deras ”hyllvärmare” av Cavalcade delar då ett befintligt avtal finns om att 
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samtliga Suzukidelar som ej har rätt omsättning lämnas till ett företag i Karlstad. 
Åke kontaktar Karlstadsföretaget för att se om något avtal här kan utfärdas. 

 
§ 6  Materialinventering. 

Tette redovisade muntligen kvarvarande lager.   Inga nyinköp har hittills skett. 
Beslut: Tröjor etc. skall vara framtagna och klara till försäljning vid vårträffen. 
             Antal och utförande etc. enligt tidigare styrelsebeslut 7/6-03.   
 
§ 7  Hemsida. 

• Kenneth informerade om att vår egen hemsidan nu är klar och kan beskådas på 
www.cavalcadeclub.se  

• Kenneth kommer att uppdatera hemsidan med de nyheter och material som medlemmarna  
sänder in.  Mer stoff från medlemmarna efterlyses !!! 

• Kenneth sökt Svante om tidigare uppsända tekniska  tips för presentation på hemsidan. 
 
Sammanfattning:   Vi har nu fått en bra hemsida samt forum för informationsutbyte som tyvärr  
                              inte utnyttjas som den bör.  
                              Sekreteraren uppmanades att vi varje utskick påminna om denna. 

 
§ 8  Samarbetet med S.C.C.N.  
 
       Förslag:  SCCN samt SCCS styrelser träffas i samband med ett möte. 
                       Bengt Sundberg kontaktar SCCN´s sekreterare om uppgifter om den nyvalda  
                       norska styrelsen för personlig kontakt från Åke Kindbom.    
 
§ 9 Tidningen 
                   Avvaktas med tills samarbete med SCCN är klarlagt (se §8) 
 
§ 10 Behörighet vid årsmöte 
             Årsmötet kommer även i fortsättningen att delas upp i två mötesdelar. 

-   En beslutande första del, där enbart fullvärdiga medlemmar medverkar. 
  Denna första mötesdel begränsas till 1 h. 
 

-   En andra informerande mötesdel där samtliga närvarande kan medverka och där  
  allmän information lämnas om tagna beslut.  

 
 § 11a Förslag till någon form av förnyelse 

• Arbetar vidare på redan lagda förslag ( se styrelseprotokoll  2003-06-07) 
 

§ 11b  Distriktsrepresentanter. 
• En distriktsrepresentant utses för lämpligt valt geografiskt område med uppgift att ringa  

och ”peppa” sina närboende Cavalcademedlemmar att komma på möten och t.ex. föreslå 
samkörning för de som så önskar. 
 

• Beslut:  Bengt S. utför en sammanställning med markeringar var medlemmar finns för  
               beslut angående lämpliga geografiska distrikt. 
               Meddelar därefter Åke för att han skall kunna kontakta kommande lämpliga  
               distriktsrepresentanter.      
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§ 12 Övriga frågor  

• Belgisk kontakt. 
Bengt S. redogjorde för en kontakt han fått med en belgisk Cavalcadeägare som funderar  
på att anordna en ”Internationell” träff sommaren 2004. 
B.S. kontaktar honom och meddelar att vi haft ett styrelsemöte där vi tagit upp detta och 
tycker att det vore trevligt med en sådan träff. 
Vi kan åtaga oss att sprida hans information inom SCCS samt att det ur svensk synvinkel 
passar bäst i början av juli, t.ex. 8-11/7. 
I samband med detta första svar kan vi också passa på att bjuda upp honom till vårträffen. 

 
§ 13 Nästa Styrelsemöte  

• Nästa möte:  I samband med vårträffen den 30/5, 2004.  
                      Plats och mötesprogram kommer från valda träffansvariga. 
                      Åke kontaktar Robert W. ang. planerad uppläggning av årets vårträff 
 

• SCCS/SCCN-styrelsemöte:  
Förslagsvis skall vi speciellt bjuda in Norska styrelsen till vårträffen för att diskutera ett 
fördjupat samarbete etc. (se även §8). 
T.ex. kan vi ha styrelsemöte inom SCCS kl. 10-11 och med SCCN kl. 11-12. 
Åke kontaktar Norska styrelsen om detta när programmet för vårträffen är känd.   

 
§ 14 Avslutning 
Ordföranden avslutade styrelsemötet och tackade styrelsen för visat engagemang. 
 
Detta har varit ett givande möte och han anser att det är viktigt att vi har detta vintermöte för planering  
samt att kunna taga upp viktiga frågor och att det ökar engagemanget inom styrelsen.  
 
 
 
Ystad som ovan   Justeras 
 
 
……………………………   ………………………… 
Bengt Sundberg   Åke Kindbom 
Sekreterare    Ordförande 

 
 
 

c.c. - Närvarande 
 
 


