
PROTOKOLL 
 
fört vid Sylmads årsmöte i Lakeside Center, McCormick Place, 
Chicago, USA, den 28 november 2006. 
 
Närvarande: Håkan Geijer, Hedersordförande, Torbjörn 
Andersson, Lars-Gunnar Andersson, Lars Erik Staffan Bergström, 
Per Dahl, Marie Ekström, Johnny Eriksson, Eva Grunditz, 
Birgitta Gunnartz, Dahn Jubell, Torbjörn Kronander, Stefan 
Ohlsson (prospect), Anders Persson, Lars Quiding, Katrine Å 
Riklund och sist men (inte) minst Carl-Erik Westervall. 
 
§1  Mötets öppnande 
Hedersordförande Geijer förklarade mötet öppnat. Allmän 
fotografering vidtager. De två kamraterna från Asien utsätts 
för påtryckning från utkastarsektionen, representerad av 
ledamot Kronander. Ordning återställes. 
 
§2  Mötets utlysande 
Konstateras att mötet vederbörligen utlysts på föreningens 
hemsida www.sylmad.org  
 
§3 Sekreterare och justeringsman 
Till sekreterare valdes under påtryckning ledamot Dahl. Då 
enklast är, valdes han också till egen justeringsman. 
 
§4  Kassarapport 
Kassör Andersson redogör för den obefintliga 
kassaredovisningen. Konstateras att influtna medlemsavgifter 
av svensk karaktär förbrukats i ett av Örebros bagerier. Övrig 
okänd valuta står att finna i ett kuvert någonstans i 
kassörens närhet. Vissa influtna årsavgifter redovisas på 
hemsidan, bl.a. från (inte) minst ledamot Westervall. 
 
Mötet beviljar styrelsen och sig självt en allmän 
ansvarsfrihet och amnesti för sina handlingar. 
 
§5  Rapporter i allmänhet och övrigt 

- Hedersordföranden har inga rapporter som han känt sen 
senaste mötet 

- Ledamot Persson rapporterar om överbelstningsattacker 
från dödspatruller i Linköping 

- Ledamot Riklund hemställer om att enstaka bilder skall 
skickas istället för stakkar (hur kommer han in i bilden? 
Alltså Bo.) Vidare informeras om de snygga jättealåga 
telefonerna i Västerbotten 

- Hedersledamot Kronander rapporterar att Pappers-PACS 1.0 
byggs in i version 12.12 

- Klädnypa som håller Philips monter samman upphittad i 
gången vid montern 



- Ledamot Jubell introducerar digital looser Ohlsson. 
Ohlsson redogör för sin målsättning med medlemskap i 
föreningen. Introduktionen mycket lovande då ingen 
förstår något. Förvirrad ny rapport bör inlämnas till 
hemsidan. Ledamot Jubell har erlagt 30 pengar av rysk 
valfri karaktär i medlemsavgift 

- Lotta Håkansdotter, digitaliseringens drottning i 
Östergötland, har stolt och med högburet huvud accepterat 
medlemskap i föreningen 

- Ledamot Quiding lämnar en utförlig rapport om Rickard 
Wilson Sällskapet (RWS) på Chalmers Tekniska Högskola 
(CTH). Sällskapets syfte är att vårda minnet av procenten 
Wilson. Sällskapet skall speciellt leda Institutionen för 
Fatilarkalkyl, och uppmuntra denna till en verksamhet som 
leder till nya, höga mål. Sällskapets första stipendie 
utdelades nyligen till bl.a. en Herr Andersson, som genom 
ett exceptionellt tilltag placerat en järnvägsvagn på 
CTH´s område utan kostnad för någon(?). Utifrån detta 
hedervärda arbete beslutar mötet att kollektivansluta 
samtliga Chalmerister. Hedersordföranden tillskriver 
berörda 

- Ledamot Andersson T hemställer om att Sylmad även skall 
utdela stipendier. För enkelhetens skull i 
bokstavsordning 

- Efterlystes fortsatt forskning av gröna millipixlar med 
Xylitol 

- För upphittad analog pryl av plastisk karaktär utlystes 
en tävling. Förslag lämnas via fax till hederskansliet. 
Första pris är ett PACS 

- Meddelas att Ascom Tateco sponsrar kommande badgeslippar, 
vilket är första produkten i Sylmads klädkollektion. Namn 
lämnas via fax till hederskansliet 

- Ledamot Eriksson meddelar att han tappat kontrollen över 
Control Tower 

- På grund av den allmänna digitala utvecklingen meddelar 
ledamot Bergström att Sectra för att stärka servicesidan, 
troligtvis kan tänkas att eventuellt investera i ryska 
oljefonder 

- Ledamot Dahl anmäler att en speciell stol hittas för 
ryggradslösa byråkrater. Se hemsida 
www.anthro.com/cpage.aspx?pid=200  

- Från industrin anmäles, av ledamot Westervall, att 
framtagandet av analog kontrast fortsätter. Digivist 
anses ligga i hotfullt läge 

- Diskuteras införande av Helpdesk vid Sylmads hederskansli 
- Ledamot Riklund önskar större aktivitet från Sylmad vad 

gäller ut- och fortbildning. Första kurs bör bli en 
buggkurs 

- ECM rapporteras ha framtagit en fotonklyv. Hur har detta 
gått till? Rätt svar erhåller ett PACS i vinst.  



 
§6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. Idérikedom i de närvarandes 
analoga minnen var dessutom utmattad. Ingen önskade heller 
ta risken med en spontan analog bugg. 
 
§7 Nästa möte  
Nästa ordinarie årsmöte hålls om två år i pizzaresturangen, 
Lakeside Center, Mc Cormick Place, Chicago USA, kl 12.00 
tisdag 25 november 2008. Om så Gud eller Borgmästaren önskar 
att Lakeside Center finns kvar. Kallelse sker via hemsidan 
www.sylmad.org  
 
§8 Mötets avslutande 
Med anledning av alla anmälda vinster i form av PACS, 
upptogs en spontan och lång applåd för buggförsäljaren. 
Härtill avslutade hedersordföranden mötet och tackade för 
osedvanlig stor och livlig närvaro. 
 
Vid protokollet 
 
Per Dahl 
Mötessekreterare och 
Stf chef för byråkratisektionen 
 
 
Justeras 
 
Per Dahl 
Mötessekreterare och 
Stf chef för byråkratisektionen 

 


