
  
 

                   Suzuki Cavalcade Club Sweden 
 
 

Sid. 1/5

 

G:\Sccs\Cavalcade\Protokoll\PROT-03.doc
Bengt Sundberg.  
Sekreterare SCCS 

 priv. 0346 - 500 53     Mobil. 070-676 60 28       arb.   0346-88 68 17       Tlfx. 0346-592 70 
 

 priv.: bengt.sundberg@delta.telenordia.se               arb: bengt.sundberg@falkenberg.se 
 

 Protokoll fört vid S.S.C.S. årsmöte den 2:e augusti 2003 
 

Plats:  Ljusterns Camping, Säters Kommun 
 
Tid:   Kl.  1700   
 
Närvarande från Styrelsen: Åke Kindbom 
 Bengt Sundberg 
 Christer ”Tette” Ceihagen 
 Kenneth Norlin 
 Gunnar Aspelin 
 

Noteringar före årsmötet. 
 

Innan årsmötet tog sin början framförde Åke till Bosse Alvemark ett tack från oss alla för  
en mycket väl genomförd dag med en fin bussutflykt som ett ”nytt grepp”. 

 
Det framförda tacket avslutade med en kraftig applåd från de församlade. 
 
Detta var vårt första årsmöte där vi delat upp mötet på så sätt att den här beslutande och  
protokollförda 1:a delen enbart hade röstberättigade medlemmar närvarande och den 2:a delen  
där samtliga fick vara med enbart var en informerande del över vad som beslutats.  
 
En snabb genomgång gällande tagna beslut etc. från ett tidigare styrelsemöte från den 7/6-03  
föredrogs och kommenterades av Åke samt resten av oss i styrelsen. 
 

Årsmötet startades 
     

§ 1. 
Ordförande Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna till detta vårt 12:e årsmöte. 
 

§ 2. 
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande från de närvarande. 
 

§ 3. 
Förslag till dagordning godkändes. 
Detta protokoll redovisar härmed utförda diskussioner och beslut enligt godkänd dagordning. 
  

§ 4. 
Till mötets ordförande valdes Åke Kindbom. 
 

§ 5. 
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg. 
 

§ 6. 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: Bosse Bengtsson, Molkom 
                                                                            Bo Alvemark, Gustafs 
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§ 7. Ekonomi 
För klubbens kassa samt löpande ekonomi redogjorde vår Kassör; Christer ”Tette” Ceihagen. 
I den lämnade redogörelsen är inga fasta tillgångar upptagna.  
 

Resultat per den 1/8 2003 
 

Kassaställning:   ~ 17.600:- 
Handkassa:               0:- 

S:a :  17.600:- 
  

Hemsida 
Då vi nu valt att satsa på en egen hemsida ”www.cavalcadeclub.se” innebär detta en fast 
engångsavgift om ca. 3.000:- samt en löpande kostnad av 125:-/månad. 
 
Frånsett att en hemsida ligger i tiden var orsaken till detta beslut två: 

1. Enkelt för oss att lämna och andra att inhämta information om klubben, kommande aktiviteter, etc. 
 

2. Då det den sista tiden även varit lite problem med tidningen p.g.a. Svantes sjukdom samt 
”turbulens” i norska klubben sågs detta som en extra möjlighet att hålla kontakten med de flesta  
medlemmarna samt även att kunna ge oss alla möjligheter att införa t.ex. resereportage, etc.  

 
Hemsidan har en ”öppen del” för besökare samt en ”spärrad del” för oss medlemmar. 
Login 
Lösen:                   

Ny kollektion 
Ny kollektion kommer att tags fram i svart med guldtryck (jämför jubileumströjan) 
Utförsäljning av innevarande kollektion kommer att ske till rabatterat pris. 
 

Pins 
Robert Wågman kontaktar U.S.A. angående möjlighet att köpa ”Cavalcadepins” därifrån. 
 

Godkännande  
Den av Christer muntligt lämnade ekonomiska rapporten godkändes. 
 
Då tidigare beslut om granskning av bokföringen före årsmötet ej skett uppmanades de två 
justeringsmännen att utföra denna granskning snarast.  
Anm.: Efter årsmötet skedde granskning, men denna renderade ingen anmärkning. 
 

§ 8a.Ansvarsfrihet 
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar. 
 

§ 8b.Arvode 
Arvode till de tre ordinarie styrelsemedlemmarna (Ordf., Kassör, Sekr.) fastställdes till 500:-/st. 

 
 

§ 9. Val av sekreterare 
Valberedningen under Rolf Borg´s ledning hade inte kunnat hitta ersättare för sittande sekreterare. 
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Sekreteraren accepterade återigen omval med löfte om att valberedningen till nästa valperiod försöker  
att presentera en ny kandidat. 
Orsak till att sittande sekreterare önskar någon annan på denna post är att han innehaft denna post sedan  
klubben bildades och känner att en ny person med nya idéer och infallsvinklar skulle gagna klubben. 
Undertecknad tackar dock för det visade förnyade förtroendet och skall försöka göra mitt bästa. 
  
Beslut:  Bengt Sundberg omvaldes som sekreterare för perioden 2003 – 2005. 
 
Valberedningens ordförande, Rolf Borg framförde i samband med denna position svårigheten för en 
valberedning att i en liten ideell organisation som vår hitta lämpliga kandidater och uppdrog till styrelsen 
att fundera på ev. andra former på hur rekrytering skall gå till. 
 

§ 10.  Val av kassör 
Rolf Borg framförde valberedningens förslag till kassör för kommande period. 
Förslag:  Christer ”Tette” Ceihagen för perioden 2003 - 2005. 
Beslut:    Christer ”Tette” Ceihagen omvaldes för perioden 2003 – 2005. 
 
 

§ 11.  Val av 2 suppleanter för två år 
Rolf Borg framförde här valberedningens förslag för kommande period: 

- Kenneth Norlin  
- Gunnar Aspelin. 

 
Beslut:  Kenneth Norlin samt Gunnar Aspelin valdes för åren 2003 – 2005. 
 

§ 12. Val av valberedning 
Rolf Borg omvaldes att som dess ordförande ensamt leda valberedningens arbete i ytterligare ett år. 
 
Åke Kindbom tackade valberedningen för ett väl utfört uppdrag samt påminde om valberedningens  
viktiga funktion för klubbens framtid. 

 
§ 13. Val av träffarrangörer för 2004 

 
Vårträffen. 

Robert Wågman och Jonnie Carlsson åtog sig att anordna denna. 
Med förvisning om att detta kommer att bli bra tackade styrelsen dem för att de åtagit sig uppdraget. 
 

Årsmötet. 
Christer ”Tette” Ceihagen åtog sig att genomföra denna. 
Även här kändes som vi var i säkra händer och Tette tackades på förhand för att han åtagit sig detta. 
 

 
 
 

 
§ 14.  Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för år 2004 föreslogs vara oförändrad och fastställdes enligt följande: 
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Grundavgift: 200:- 
S:a : 200:- 

 
Stödmedlem:   50:-/st. 

 
Under denna punkt diskuterades även att vi samtliga skall arbeta för att öka antalet stödmedlemmar. 
 

§ 15. Årsmötet 2004 
Plats:      Troligtvis i Skåne. 
Datum:   Lördagen 14:e Augusti 2004 

 
§ 16.  Vårträff 2004 

Vårträffen fastställdes till Pingsthelgen 28 – 31/5, 2004. 
Detta efter att en diskussion skett angående fördelen med att ha lite längre avstånd mellan vårträff och 
årsmöte än idag. 
 
Ev. kan vårträffen flyttas något söderut då det kan vara svårigheter att hitta öppna campingplatser i 
Värmland vid denna tid.  Bohuslän nämndes som alternativ för att inte missgynna våra norska vänner. 
 

§ 17 Övriga frågor 
Diskussioner och funderingar om hur vi kan aktivera flera av de idag passiva deltagarna . 
T.ex. kan personliga samtal med de i distriktet boende medlemmarna vara en möjlighet. 
Styrelsen fick i uppdrag att under vinterns styrelsemöte diskutera detta och komma med förslag. 
 

§ 18 Mötets avslutande. 
Mötet avslutades med att Ordförande Åke Kindbom tackade samtliga närvarande 
för visat intresse och engagemang. 
                                 
 
Ljusterns Camping som ovan 
 
 
.........................................                             .......................................................... 
Åke Kindbom                                                  Bengt Sundberg 
     O.                                                                      S. 
 
........................................                               ........................................................... 
Bosse Bengtsson    Bo Alvemark 
Justeringsman                                                                     Justeringsman                                      
                                  
 
Bil.  
Noteringar från informationsmöte med samtliga medlemmar. 
 
 
 

Noteringar från informationsmötet till samtliga medlemmar efter slutfört årsmöte 2003-08-02. 
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1. Åke Kindbom hälsade samtliga medlemmar välkomna och meddelade att återval skett på de 
valbara platserna och tackade återigen för visat förtroende. 
 

2. Vårträff:  Kommer att ske under pingsthelgen 29 –31/5. 
Träffansvariga: Jonnie C. + Robert W. 
 

3. Årsmöte:  Kommer att ske den 14/8 2004 och troligtvis i Skåne. 
Träffansvarig:  Christer ”Tette” Ceihagen. 
 

4. Idéer och förslag angående aktiviteter etc. lämnas till respektive träffansvarig. 
 

5. Styrelsefråga om hur vi kan öka aktiviteten i klubben bland de ”passiva” medlemmarna. 
Ev. kan distriktsansvariga utses. 
 

6. Hemsida:  Kenneth föredrog vad som skett här samt uppmanade medlemmarna att skicka  
                 in alster för publicering. 
                 Kontakt kommer att tagas med Svante för kunna publicera de tekniska tips som  
                 finns samlade hos honom. 
 

7. Klubbmaterial:  ”Tette” meddelade att nya tröjor kommer att tags fram under vintern i svart  
                           med guldtryck. Innevarande kollektion kommer att försäljas till rabatterat pris. 
 

8. Övriga frågor:   
- Bilder från träffen i Karlskoga förevisades. 
- Åke tackade Åza och Bosse A. för en mycket trevlig och ”kulturell” dag. 
 

9. Åke slog nu klubban i bordet och förklarade detta års möte avslutat och tackade samtliga 
närvarande. 
  

 
Fotnot: 
 
Ett stort tack till samtliga som kom på detta vårt årsmöte ! 
Även ett särskilt tack till May-Britt Sletten som ensam fick försvara de norska färgerna på mötet ! 
Vi kan bara hoppas på att till nästa gång vi ser fler av våra norska vänner. 
 
Men nu tager vi nya tag och njuter av den kvarvarande säsongen samt noterar nästa års träffar redan  
nu i almanackan.  
 
Ju fler vi blir på mötena desto trevligare har vi !! 


