
Protokoll fört vid SOP:s årsmöte den 2 oktober 2008 
 
 
 
Närvarande: Magnus Johansson, Jan Ekholm, Åke Niklasson, Reine Patriksson, 
Christer Pehrsson, Rickard Samuelsson, Claes Sventoft, Gunnar Sventoft, Jan-Olof 
Carlén, Mikael Gustavsson, Leif Lund, Stefan Herre Eriksson och Gösta Niklasson 
 
Ej närvarande: Christer Jernberg, Peter Nortoft, Lars-Erik Andersson, Lars Ryd, Hans 
Wahlqvist, Anders Westerling, Ulf Ekholm. 
 
§ 1. Till ordförande för mötet valdes Gunnar Sventoft 
 
§ 2. Till sekreterare för mötet valdes Åke Niklasson 
 
§ 3. Agendan godkändes 
 
§ 4. Till justeringsman för mötet valdes Reine Patriksson 
 
§ 5. Ekonomi 
 

Föreningen har just nu 50.000 SEK, nominellt värde, i obligationer och 14.305 på 
ett bankkonto.   
 Årsavgiften fastställd till 1.300 SEK.                   

       Detta innebär att varje medlem innehar ca 3.800 i föreningen.  
 
§ 6. Medlemmar 
 

Genomgång av medlemslängd presenterades. Föreningen har fn.19 medlemmar i 
och med att Stefan Herre Eriksson och Leif Lund invaldes som nya medlemmar. 
Följande 19 är medlemmar 2008: 
Gunnar Sventoft, Claes Sventoft, Jan Ekholm, Ulf Ekholm, Reine Patriksson, 
Magnus Johansson, Mikael Gustafsson, Jan-Olof Carlén, Christer Persson,  
Rickard Samuelsson, Gösta Niklasson, Peter Nortoft, Anders Westling, Lars Ryd, 
Hans Wahlqvist, Lars Erik Andersson, Stefan Herre Eriksson, Leif Lund, Åke 
Niklasson. 
 
Detta innebär en ledig plats enligt våra stadgar. 
Mötesordföranden bad alla fundera på förslag till ny medlem och skicka ett ”CV” 
till ordförande Lars Ryd. 

 
§ 7. Frånvaro  

 
Ordförande påpekade att en förening inte är starkare än dess medlemmar. 
Frånvaron vid årets SOP var 35 %. Ordföranden föreslog att han kontaktar 
Christer Jernberg eftersom han inte deltagit de tre senaste åren. Mötet fastslog att 
Christer har varit en aktiv framstående medlem och vi hoppas att han deltager 
nästa år! Gunnar har vidtalat Christer som avsäger sig sitt medlemskap. 
Dessutom påpekade ordförande vikten av svar vid utskickade emails. 
 
 
 
 



§ 8. Årsmöte 2009 
 
Mötet beslutade att stadgarna skall presenteras, diskuteras, eventuellt revideras 
och fastställas.  
Ordförande med årsmötets bifall föreslog och beslutade att en genomgång av 
valberedning, styrelsen och mandattid skall ske vid nästa årsmöte.  
 
Lars Ryd ombedes skicka stadgarna till samtliga medlemmar. 
 
Ordförande informerade att ändring av stadgar kräver 2/3 majoritet vid årsmötet. 
 
Det är viktigt att föregående års protokoll följs upp. 
 
Beslutades till nästa årsmöte bestämma om inträde och utträde vad gäller 
avgift/återbetalning. 
 
 

 
§ 9. Tävling 2009 
 

Mötet beslutade att nästa års tävling genomförs på västkusten med Gösta 
Niklasson och Rickard Samuelsson som tävlingsledare. 

 
 
§ 10. Vårresa 2009 
 

Det beslutades att en resa skall ske uder andra halvan av april 2009. Rickard och 
Åke ansvariga för planeringen. Det beslutades att ett förslag skall skickas till 
medlemmarna senast 31 november 2008. Befintlig tillgång kommer att vara 
grundplåt till resan. Det beslutades dessutom om en medlem först anmäler sig 
och sedan hoppar av kommer den avhoppade medlemmens andel att tillfalla 
resan. 
 

§ 11. Webbansvarig 
 
         Det beslutades att Christer Person är webbansvarig i föreningen 
 
§ 12. Mötet avslutades 
 
 
 
 
Vid protokollet:                                     Justeras: 
 

 
 
 
 

Åke Niklasson                           Reine Patriksson   
 
 
 
 



Den enda som jag inte har mail adress till är Walle. 
  
Följande email adresser bifogas: 
Jan.ekholm@swedbank.se,Ulf.ekholm@swedbank.se,778johansson@telia.
com,ludde_070@live.se,jo.carlen@tele2.se , reine@brygghusetkrog.se 
claes.sventoft@telia.com , stefan.herre.eriksson@telia.com 
Christer.Pe@hotmail.com , viga@bredband.net , g.niklas@spray.se, 
mikael.gustafsson@abergsplat.se , seole@telia.com , 
peter.nortoft@se.pwc.com , lars.ryd@wspgroup.se , 
anders.westerling@adidas.se , b@sibab.se, ake.niklasson@volvo.com 

  
 
 
 


