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Sid. 1/4 
                                Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 5:e augusti 2000 
 
Plats:  Åkulla Friluftsgård. 
 
Tid:   Kl.  1815 

§ 1. 
Ordförande Bo Alvemark hälsade samtliga varmt välkomna  och med ett rungande klubbslag  
öppnade detta vårt 9:e årsmöte. 
En snabb huvudräkning visade att vi var 26 vuxna på plats i möteslokalen representerande  
19 st. Cavalcader och glädjande nog fanns här även ett antal nya ”ansikten” på plats. 
Dock saknade vi våra norska vänner som brukar komma.  
Troligtvis var uteblivandet orsakat av försenat utgivande av medlemstidningen med mötesinformation. 
 

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

§ 3. 
Förslag till dagordning godkändes av de närvarande. 
Detta protokoll följer härmed paragrafer enligt godkänd dagordning. 
  

§ 4. 
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark. 
 

§ 5. 
Till sekreterare under mötet valdes  Bengt Sundberg. 
 

§ 6. 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: Leon Johansson och  Jan Andersson (Lill-Janne). 
 

§ 7. 
Kassör Timo Wiklund delade ut en resultaträkning fram till dagens datum, samt redogjorde för  
klubbens ekonomi. 
Vår likviditet är god, då vi även detta år enbart har haft mindre utlägg för porto o. dyl. 
– En fråga om varför inga medlemmar anlitats som revisorer besvarades med att inget krav finns  
   för den här typen av föreningar finns. 
   Kassabok finns som alltid tillgänglig för läsning och kontroll, av vilken medlem som så önskar.    
–Kenneth Norlin frågade vad som finns kvar av kläder, handukar etc. 
  Svar från Timo: Idag är allt utsålt, men beställningar kommer att göras. 
– Timo meddelade även att i den lämnade redogörelsen är inga fasta tillgångar upptagna.  
 

Resultat per den 5/8 2000 
 

Jubileumskassan:   7.000:- 
Postgirot: 24.967:95 
Handkassan:      115:50 

S:a :  32.083:45 
  

Vi var vid denna redovisningen 63 medlemmar samt 18 stödmedlemmar. 
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§ 8. 
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar. 
 

§ 9. 
Tette framförde valberedningens förslag till ordförande för kommande period 
De närvarande accepterade förslaget och till ordförande för de kommande två  
arbetsåren återvaldes Bo Alvemark 
 

§ 10 
Även här framförde Tette valberedningens förslag till suppleanter på ett år enligt följande:  
Bosse Bengtsson och Gunnar Aspelin. 
Mötet valde utan tvekan Bosse Bengtsson och Gunnar Aspelin till suppleanter på ett år. 
 
Baserat på ett tidigare uttalande att suppleanterna skall vara mer informerade om de löpande  
arbetet mellan årsmöten, beslutades att styrelsen får en informationsplikt på tagna beslut till  
valda suppleanter.   

 
§ 11. 

Medlemsavgiften för år 2001 föreslogs vara oförändrad och fastställdes enligt följande: 
 
Grundavgift: 150:- 
Till jubileumskassan:   50:- 

S:a : 200:- 
 

Stödmedlem:   50:- 
§ 12. 

För våra gemensamma träffar under 2001 beslutades att de hittills varande vår- och höstträffarna är 
tillräckliga och att de tidsmässigt är rätt placerade.   
 

§ 13. 
Vårträffen fastställdes till helgen 1-3 juni 2001. 
                        

§ 14. 
Robert Wågman  accepterade för sin och Jonnie Carlsson´s räkning att arrangera vårträffen.  
 

§ 15. 
Övriga frågor. 

Denna punkt togs efter § 16 för att ej fördröja beställd måltid, d.v.s. tidsmässigt avhandlades § 16 först. 
 

Detta blev som vanligt den största och mest omfattande punkten med engagerade diskussioner.  
Redovisas härmed i den följd de presenterades utan någon inbördes angelägenhetsgrad.   
 
1.   Tette frågade om ev. kontakter med Cavalcadeägare i Finland. 

– Timo och Bo A. har inget hört från dem, frånsett den tidigare personliga träffen med en  
   Cavalcadeägare.  Enligt då lämnad uppgift skall det finnas ca. 15 st. Cavalcader i Finland. 
   Vi skall se om vi kan taga upp kontakten, då det skulle vara intressant om vi kunde få  
   finländarna att komma till någon av våra träffar. 
                                                                                                                                             forts. 
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2.  Bo A. redogjorde för Norska klubbens problem och vad man där gör för att försöka lösa  
 dem.   Tommy Karlsen är vald som ny ordförande. 
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 Norska klubbens interna problem har tyvärr inneburit att vår tidning inte kommit ut i år  
 och gemensamma beställningar av tröjor o.dyl. avstannat. 
 Svenska klubben borde nog nu taga ansvaret för dessa uppgifter tills en ny gemensam  
 strategi  kan utformas. 
 

3. Paul Jönsson informerade om att han kan åtaga sig inhandling och tryckning av T-shirt,  
tenniströjor, kepsar samt förevisade även en vindtygsjacka med vår text och logo på. 
Lämplig placering av logo på jackan diskuterades.   
Styrelsen fick i uppdrag att taga fram en kollektion. 
Beslut om val och antal skall senare tagas separat med vår kassör. 
 

4. Sören R. förevisade en mycket fin handmålad Cavalcade T-shirt som han kunde tag upp 
 beställningar till om intresse fanns. 
 

5. Paul J. meddelade att i Ystad finns en lindareverkstad som kan linda om statorerna för 1500:-  
med en speciell värmetålig lack.  
 

6. Kenneth N. informerade att Bosse på CI´s (bror till Christer) numera troligtvis kan renovera  
bakre stötdämparna. 
 

7. Tyskland. 
Bengt S. meddelade att Roland Heinz i Frankfurt åter hört av sig och bestämt sig att behålla  
sin Cavalcade efter en semesterresa i Italien. 
 

8. Tidningen. 
”Vår” tidning upplevs som en viktig sammanhållande länk för gemensamhetskänslan och vi  
kan inte låta den försvinna.  
Norge har på ett förtjänstfullt sätt skött detta i nästan tio år, så låt oss se om vi nu kan fortsätta. 
Baserat på tidigare lämnad (pos.2) information beslöts följande: 
Svante Häggström har åtagit sig ansvaret att sammanställa och låta trycka höstens tidning. 
Däremot kommer han inte att ”jaga” material eller annonsörer o. dyl. 
Detta innebär att vi härmed måste taga ansvar för att lämna material till Svante. 
Samtliga medlemmar uppmanas härmed att hjälpa Svante och oss själva genom att lämna 
inlagor så att tidningen som vår sammanhållande länk kan fortleva! 
Stoppdatum (deadline) för inlagor i tidningen är:  30/9-00 samt 31/3-01. 
 
Svante´s adress hittar ni i medlemmatrikeln.  
Hans e-mail adress är:  svante.haggstrom@fceduc.umu.se 
 

9. Websida. 
Kenneth N. uppmanades att jobba vidare med sin påbörjade websida ang. Cavalcaden. 
Svante H. har möjlighet att hjälpa till om så behövs. 
Mer information om detta kommer att lämnas senare. 
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10. Åke Kindbom har namn och adresser på två nya Cavalcadeägare som önskar bli medlemmar i 
klubben. 
Åke överlämnar uppgifterna till Timo.  
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11. Pokal för längsta färdsträcka överlämnades av Bo Alvemark till Svante Häggström under de 
närvarandes entusiastiska applåder.  
Detta är andra gången i rad Svante nu tager hem detta vandringspris.  
Vid det tal som Bosse A. höll vid överlämnandet, sades skämtsamt att en av orsakerna till   
nästa års val av Umeå som mötesplats är att förhindra Svante från taga hem priset för gott ! 
 

12. ”Tettes årliga information” 
Hans Cavlacade har gått över 20.500 mil och är nu pensionerad från ”aktiv tjänst” i körskolan, 
men kommer fortfarande att användas på resor och naturligtvis till våra träffar. 
Vid 19.540 mil fick Christer byta främre kardanknut samt samlingsburken för avgaserna då  
denna gått hål i vid främre inkommande röranslutning.      

 
§ 16. 

Årsmöte 2001. 
 
 Vilken plats som här skulle väljas blev en engagerad diskussionspunkt med många inlägg  
 vilket innebar att vi fick bryta sammanträdet för mat. 
 Efter ett antal reduceringar stod två orter kvar och en rösträkning företogs.  
 Röstningsresultat:  ”Umeå” fick 13 st. ja-röster 
                              ”Mora”  fick  6 st. ja-röster. 
Stämmans beslut blev således att årsmötet förlägges i Umeå eller i dess närhet. 
Årsmötesdagen bestämdes till 2001-08-04 
Svante Häggström ansvarar för detta årsmöte, med hjälp om så behövs från styrelsen.  
 
Orsak till att Umeå valdes, var en önskan att ge våra medlemmar i norra Sverige en möjlighet att  
medverka i ett årsmöte och träffa oss övriga Cavalcadeägare. 
Därför lämnas redan här en inbjudan till våra medlemmar i norra delen av vårt land att nu verkligen  
taga den här chansen och komma till årsmötet i Umeå 
 

§ 17 
Mötets avslutande. 

 
Mötet avslutades med att Ordförande Bo Alvemark tackade samtliga närvarande 
för visat intresse och engagemang..                                     
                                 
Åkulla som ovan 
 
.........................................                             .......................................................... 
Bo Alvemark                                                  Bengt Sundberg 
     O.                                                                      S. 
 
........................................                               ........................................................... 
Leon Johansson                                              Jan Andersson                           
Justeringsman                                                                         Justeringsman                                      
                                                                                                                                                                                        Bengt/SCCS/Årsmöten/Prot-00 


