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Kallelse till Saabklubbens Stockholms sektions årsmöte  
 

2018-02-13 kl: 19:00 - ca: 21:00 

Midsommarkransen Aprilgatan 8 (Blå dörr)   

Kom i god tid det kan vara svårt att hitta parkering. 
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Dagordning 

1. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Val av en eller två (efter lokalsektionens storlek) justeringsmän tillika rösträknare att 

jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 

5. Föredragning av styrelsens årsberättelse och kassaredovisning för det gångna 

verksamhetsåret se Redovisning av årsberättelse och kassaredovisning 

6. Föredragning av revisionsberättelsen. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Beslut om antagande av stadgar utformade av moderklubben. 

9. Val av styrelseledamöter se Valberednings förslag på ledamöter att väljas på årsmötet 2018  

10. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. 

11. Val av två medlemmar till valberedning för en tid av ett år. 

12. Information från och förslag till Saabklubben. 

13. Övriga frågor. 

14. Mötets avslutande. 
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Redovisning av årsberättelse och kassaredovisning 
 

Stockholmssektionen första årsmötet var 2016-09-10 klockan 15:00 i Högstabanans lokaler i samband med 

Söderturen, se Bilaga Årsmötesprotokoll 2016.   

 

Lokalsektionens styrelse beslutade att inte hålla årsmöte 2017 pga. att styrelsen ansåg sig inte ha möjlighet att 

hinna med att ta fram nödvändiga dokument på den korta tid det var från sektionens bildande till den tid som 

årsmötet 2017 borde hållas. Detta leder till att det kommer att vara nödvändigt med fyllnadsval för vissa styrelse 

poster.  

 

Styrelsen har sedan sektionen bildades haft 6 styrelsemöten. 

 

Verksamheten 2016  

Endast sporadiska träffar på Daisys i Sätra i södra Stockholm. 

 

Verksamheten 2017 

 Veckoträffar tisdagar vid Årstavikensbåtsällskap under perioden maj-oktober 

 AHK träff i Årstavikensbåtsällskap, Saab tema 

 Ulvakvarn 4 Juli 2017 

 Tändkuleafton på Stegsholm 14 juli 

 Hamnträff Nyköping 19 juli 

 Hamnträff Trosa 3 augusti 

 Allmän träff i Nivsta 17 augusti  

 

Till de flesta träffarna har medlemmar åkt i samlad tropp. Träffarna har haft varierande uppslutning.  

Styrelsen kommer att utannonsera träffarna i framtiden på websidan och Facebookgrupp för att kunna nå ut till 

fler medlemmar. 
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Stadgar för Saabklubbens lokalsektion Stockholm 
 

§ 1 Allmänt 

Lokalsektioner inom Svenska Saabklubben skall tjäna som klubbens lokala kontakt och vara 

de man som medlem kan vända sig till angående aktiviteter och andra frågor av lokal 

karaktär. 

Lokalsektioner inom Svenska Saabklubben får bära vilket namn som helst, men det skall vid 

alla kontakter framgå att det rör sig om en lokalsektion till Saabklubben. 

Lokalsektioner är underställda och redovisningsskyldiga gentemot Saabklubben. 

Dessa stadgar är ett komplement till befintliga stadgar för Saabklubben. 

 

§ 2 Styrelsen 

Lokalsektioner bildar egen styrelse där Ordförande, sekreterare, kassör samt en ersättare 

ingår. Beroende på medlemsunderlag skall eftersträvas att fem personer ingår i styrelsen; 

ovanstående tre samt två övriga medlemmar vilka också skall träda in som suppleanter för 

ordförande och sekreterare vid deras frånvaro. 

 

Ordföranden leder och fördelar sektionens arbete, övervakar stadgarnas 

efterlevnad och leder 

opartiskt sektionens möten. 

 

Sekreteraren skall föra mötesprotokoll och ansvara för övriga kansliuppgifter, 

samt upprätta 

förslag till årsberättelse inför årsmötet. 

 

Kassören skall förvalta sektionens medel och upprätta bokföring, bokslut och 

kassaberättelse 

i samband med årsmötet. 

 

Eventuella övriga ledamöter fördelar aktuella arbetsuppgifter mellan sig. 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för sektionens förvaltning och redovisning till 

Saabklubben. 

 

§ 3 Årsmötet 

Årsmöten hos sektioner till Saabklubben skall hållas senast en månad före ordinarie årsmöte 

för Saabklubben. Rösträtt tillkommer närvarande medlemmar. Årsmöte är beslutsmässigt 

med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Motioner som ska tas upp till 

behandling vid årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast 14 dagar i förväg. Vid 

årsmöte kan beslut endast fattas i sådana frågor som upptagits i kallelsen. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden föredras: 

1. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
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2. Val av ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Val av en eller två (efter lokalsektionens storlek) justeringsmän tillika 

rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 

5. Föredragning av styrelsens årsberättelse och kassaredovisning för det 

gångna verksamhetsåret. 

6. Föredragning av revisionsberättelsen. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Val av styrelseledamöter för följande tidsperioder:  

 Ordförande, sekreterare och ev. enövrig styrelseledamot väljes jämna 

årtal.  

 Kassör och ev en övrig styrelseledamot väljesudda årtal. 

 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. 

 Val av två medlemmar till valberedning för en tid av ett år. 

9 Information från och förslag till Saabklubben. 

10 Övriga frågor. 

11 Mötets avslutande. 

 

§ 4 Övriga möten 

Övriga möten hålles vid behov t. ex. i samband med träffar och marknader o. s. v. 

Extra årsmöte utlyses då minst hälften av medlemmarna i lokalsektionen så önskar. 

 

§ 5 Ekonomi 

Lokalsektionernas verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Revision skall vara utförd i 

god tid till årsmötet. 

Sektionens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

 

§. 6 Stadgar 

Beslut om ändring av dessa stadgar får endast tas av Saabklubbens årsmöte. 

Stadgetillägg av lokal karaktär får införas av respektive lokalsektion efter samråd med 

Saabklubbens styrelse. 

 

§ 7 Beslut 

Lokalsektionens beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets ordförande 

utslagsröst. Sluten omröstning skall ske på begäran av medlem. 

 

§ 8 Sektionens upplösning 

Vid sektions upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla Saabklubben och beslut om detta 

fattas vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut i 

denna fråga skall också fattas med minst två tredjedels majoritet.  
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Valberednings förslag på ledamöter att väljas på årsmötet 2018 
  

Väljs på två år 

jämna år 

Sittande 

föregående år 
Nyval jämna år Nyval udda år Nyval varje år 

Ordförande  Urban Trued Urban Trued   

Sekreterare Anton Björklund Anton Björklund   

Ledamot Anders Dahl Anders Dahl   

     

Väljs på två år 

udda år 
    

Kassör Magnus Duva  
Magnus Duva 

Fyllnadsval 
 

Ledamot Mikael Holm  
Mikael Holm 

Fyllnadsval 
 

Ledamot Mikael Lindström  Vakant  

     

Välj varje år     

Suppleant Lars Söderlund   Lars Söderlund 

Suppleant Per Westerdal   Per Westerdal 

     

Revisor Vankant   Vankant 

Revisor Vankant   Vankant 

Revisor suppleant Vankant   Vankant 

     

Valberedning Jonatan Sulo   Vankant 

Valberedning Lars Wendelius   Vankant 
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Bilaga Årsmötesprotokoll 2016 
 

Svenska Saabklubbens lokalsektion i Stockholm 

Årsmötesprotokoll 
 Datum: 10/9 2016 

 Tid: 15:00 – 15:45 

 Plats: Högstabanan, Haninge 

 
1. Mötets öppnande. 
Lars Söderlund öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av röstlängd. 
9 medlemmar är representerade på årsmötet vid dess öppnande. 
 
3. Val av ordförande och protokollförare för mötet. 
Lars Söderlund valdes till ordförande och Jonathan Sulo till protokollförare. 
 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
Magnus Dufva och Micke Lindström valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
 
5. Godkännande av dagordning. 
Stämman godkände dagordningen. 
 
6. Fråga om bildande av Stockholmssektion inom Svenska Saabklubben. 
Stämman beslutade att bilda en Stockholmssektion inom Svenska Saabklubben. 
 
7. Val av sektionsstyrelse. 
 

a) Ordförande (2 år) 
Urban Trued väljs av stämman till ordförande, enligt förslag från valberedningen. 

 
b) Kassör (1 år) 

Magnus Dufva väljs av stämman till kassör, enligt förslag från valberedningen. 
 

c) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter. 
Valberedningen föreslår tre ledamöter och två suppleanter utöver ordförande, 
kassör och sekreterare. Stämman finner förslaget bra. 

 
d) Sekreterare (2 år) 

Anton Björklund väljs av stämman till sekreterare, enligt förslag från 
valberedningen. 

 
e) Ordinarie ledamöter  

Mikael Holm, Anders Dahl och Micke Lindström väljs av stämman till ledamöter, 
enligt förslag från valberedningen. 

 
f) Suppleanter 

Lars Söderlund och Per Westerdal väljs av stämman till suppleanter, enligt förslag 
från valberedningen. 

 
g) Valberedning 

Jonathan Sulo och Lars Wendelius väljs av stämman till valberedning. 
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8. Ekonomi. 
Ingen ekonomi finns att redovisa i den nya lokalsektionen. 
 
9. Övriga frågor. 
Diskussion om aktiviteter i Stockholm. 
- Fler träffar önskvärda. Även om vinterhalvåret. Ett par större träffar varje år. 
- Arrangera marknad i samband med större träff. 
- Skriva artiklar till Bakrutan om aktiviteter i Stockholm. 
- Styrelsen ska utse egen webbmaster. Jonathan Sulo bistår med uppsättning av e-post, instruktioner 
för hemsidan m.m.  
- Kontakta Saabverkstäder i Stockholm för samarbete/rabatter till medlemmar. 
- Undersök möjlighet till verkstadssupport/kurser för medlemmar. 
- Kontakta Saabägare i Stockholm. Brevutskick som test, med centralt bidrag. Samarbeta med Orio 
för lägre kostnad? 

 
10. Mötets avslutande. 
Lars Söderlund tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Jonathan Sulo ________________________ 

 
Magnus Dufva ________________________ 

 
Micke Lindström ________________________ 

 


