
 
 
                                Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 8:e Augusti 1998 
 
Plats:  Tyllsnäs Udde, Borlänge. 
 
Tid:    18.00 
                                                 § 1. 
Mötet öppnades av ordförande Bo Alvemark som hälsade samtliga varmt välkomna till 
detta vårt 7:e årsmöte. 
Glädjande nog var vi 16 st Cavalcader från Sverige samt 1 st från Norge som hörsammat 
kallelsen och samlats denna mycket fina helg. 
 
                                                 § 2. 
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande från de närvarande. 
 
                                                 § 3. 
Dagordningen godkändes av de närvarande med nedanstående tillägg. 
På förslag av Åke Kindbom delas § 10 till följande två beslut: 
1. Val av 2 suppleanter på ett år. 
2. Val av valberedning. 
 
                                                 § 4. 
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark. 
 
                                                 § 5. 
Till sekreterare under mötet valdes  Bengt Sundberg. 
 
                                                 § 6. 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: Jörgen Härstedt samt Bernt Nilsson. 
 
                                                 § 7. 
Timo Wiklund redogjorde för klubbens ekonomi. 
Vår likviditet är god.  
Postgirot:  20.009:05 
Kassan:       1.018:-  
         S:a   21.027:05 
                                                 § 8. 
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar. 
 
                                                 § 9. 
Till ordförande på två år valdes Bo Alvemark. 
D.v.s för perioden 1998 -2000 
 
                                                 § 10a. 
Till suppleanter i styrelsen på ett år valdes:   Åke Kindbom samt Rune Ekman 
 
                                                   § 10b. 
Till ledamoter i valberedning valdes: Christer Ceihagen samt Rolf Borg 
 
 



 
                                                § 11. 
Då klubbens ekonomi nu är god, föreslog styrelsen oförändrad medlemsavgift. 
Efter förslag från Åke Kindbom godkändes dock följande förändring av mötesdeltagarna.  
 
Medlemsavgiften för nästa räkenskapsåret 1999: 
• 200:- för fullvärdig medlem. Härav skall 50:- fonderas separat för det kommande tioårs jubileet. 
•   50:- för stödmedlem kvarstår oförändrat. 
 
Beslut:  Ovanstående utdebitering fastställdes. 
                                                                                                    
                                                    § 12 samt §13 
                             Förslag om vårträff samt övriga lämpliga gemensamma träffar. 
 
Efter diskussion angående orsaker till den dåliga uppslutningen i Charlottenberg våren 1998 
lämnades följande förslag av Rolf Borg: 
 
• Deltagarna uppdrager åt styrelsen att kontakta våra norska vänner för att finna ett 
     lämpligare datum, så att detta möte ej kolliderar med skolavslutningar, andra träffar o dyl. 
 
• Plats och datum meddelas via vår medlemstidning. 
 
Beslut:   Ordförande åtog sig att kontakta den norska styrelsen, samt att återkomma med 
               besked om  beslutad plats och dag. 
                                                
                                                         Finland 
 
Timo Wiklund redogjorde för ett möte med en finsk Cavalcade ägare. 
Timo kontaktar denne för att se om det kan finnas något intresse från finsk sida att bevista någon  
 av våra träffar. 

 
                                                 § 14 
 
                                           Övriga frågor. 
 
1. Timo kommer att renovera ett par bakstötdämpare så att dessa kan komma ingå i ett 

utbytessystem för klubbens medlemmar.  
Kostnad kommer att meddelas. 
 

2. Medlemslistan skall ändras så att stödmedlemmarnas namn framgår. 
Enligt tidigare beslut. 
 

3. Två fristående förslag (Christer C. / Åke K.) framkom från de närvarande om ersättning till  
     styrelsen för vad som ansågs vara ett gott arbete under det gångna året. 
    De närvarande medlemmarna beslöt efter viss diskussion följande: 
-   Styrelsen erhåller 500:-/st som ersättning för nedlagt arbete, tlf.samtal, etc.   Beslut 
     (Styrelsen tackar !) 
      
 
 



 
 

4. Bo Alvemark har samtalat med f.d. v.d´n på Suzuki, Christer Liljenberg. 
Enligt Christer L. finns det idag fortfarande ett så stort antal Cavalcader i drift på marknaden 
att risken för att befintliga centrala reservdelslager skulle betraktas som inkuranta och 
förstöras är obefintlig. 
 

5. Vissa gångbara reservdelar kan dock bli en bristvara inom en överskådlig framtid. 
Styrelsen ombads tänka igenom om vi kan förekomma något av detta. 
Bl.a. föreslogs att kontrollera om föreningen kan köpa in t.ex. 5 st sadlar och därigenom 
kunna få ett visst rabatterat pris. 
 

6. På fråga från Bo Alvemark, meddelade Christer Ceihagen att hans Cavalcade nu passerat  
17 000 mil och att de senaste åtgärderna varit: 
- Byte av tändspolar,tändkablar samt dess anslutningar. 
- Felsökning hos CI`s på grund av misständningar etc. i regn.  
  Efter visst letande visade sig orsaken vara mycket vägdamm etc. på CID-boxarna ovanför  
  huvudljuset. Vid regn blev denna beläggning ledande och maskinen började 
  misstända. Lösningen var rengöring samt inplastning av vissa anslutningar.  
  O.B.S. plasta inte in kylelementen ! 
  Vintertips för medlemmarna således. 
- Svinglager glapp (troligtvis slut). 
- Aldrig något problem med vare sig motor eller växellåda på denna tid ! 
  (Christer har ägt Cavalcaden från ny) 
                                                      
                                              Pris för längsta färdsträcka                

7. Efter en godmodig diskussion avseende avståndet mellan Borlänge - Flintlåsgatan och 
     Borlänge - Morotsgatan i Ystad avgick denna gång Jörgen Härstedt som segrare. 
     Tyvärr hade Bosse glömt hämta ut det priset så segerfotografering fick anstå till ett annat 
     tillfälle. 
 
                                                                    § 15  
                                             Datum och plats för nästa årsmöte. 
Datum: 1999-08-07 
 
Plats:    Mullsjö 
 
Ansvariga för organisation och program för träffen:  Åke Kindbom, Kenneth Norlin. 
  
                                                 § 16 
                                                Mötets avslutande. 
 
Mötet avslutades med att Ordförande Bo Alvemark tackade samtliga närvarande 
för visat intresse och engagemang och meddelade att tiden nu var inne för andra förhandlingar.                       
                                 
Borlänge som ovan 
 
.........................................                             .......................................................... 
Bo Alvemark                                                  Bengt Sundberg 
     O.                                                                      S. 
Justeras. 



 
........................................                               ........................................................... 
Jörgen Härstedt                                               Bernt Nilsson                          Bengt/SCCS/Årsmöten/Prot-98 


