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Protokoll fört vid Seniorschack Stockholms årsmöte i Stockholms
schacksalong torsdagen den 10 januari 2013
1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande hälsade ett trettiotal medlemmar välkomna och förklarade
mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
3. Mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet fanns tillgänglig på julavslutningen år 2012 och har funnits
tillgänglig på klubbens hemsida sedan början på december. Mötet fastslog att det var
sammankallat i behörig ordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lennart Levin och till mötessekreterare valdes
Welam Welamsson.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Lars Hörling och Gunnar Berg föreslogs och blev valda.
6. Föregående årsmötesprotokoll
Föregående årsmötesprotokoll finns att tillgå på klubbens hemsida. Ingen yrkade på
en uppläsning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Sekreteraren läste endast upp valda delar av verksamhetsberättelsen då densamma
följt med kallelsen till årsmötet.
Klubbens kassör, Hans Weström, redogjorde för klubbens ekonomiska läge samt
hänvisade till utdelad ”Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2012”.
8. Revisorns berättelse
Klubbens revisor Arne Jansson läste upp revisorsrapporten som också följt med
kallelsen. Revisorn tillstyrker att balansräkningen per den 31 december 2012
fastställes, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2012, samt att styrelsens förslag
till disposition av årets resultat ska antagas.
Gunnar Berg påpekade att revisionen genomfördes den 29 november 2012 och att
det kan ha skett ekonomiska transaktioner under tiden fram till årsslutet. Klubbens
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kassör bekräftade att så hade skett och redogjorde för vilka rörelser som inträffat
under tiden fram till årsskiftet.
På Gunnar Bergs förslag beslöt mötet att en ekonomisk redogörelse fram till den 31
december 2012 ska tas som en bilaga till årsmötets protokoll.
9. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Förfarande med över- eller underskott i bokslutet
Styrelsens förslag är att resultatet för år 2012 ska överföras i ny räkning.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
11. Motioner, förslag och övriga ärenden
Inga motioner hade inkommit.
12. Avgifter och betalningsprinciper
Avgifter för år 2013 fastställdes i enlighet med styrelsens utdelade förslag. Detta
finns också på hemsidan. Lars-Erik Åberg redogjorde för styrelsens förslag till betalningsrutin. Förslaget var bilagt kallelsen. Förslaget antogs utan diskussion. Rutinerna finns
beskrivna på hemsidan.
13. Arvoden
Inga arvoden har betalats ut under år 2012.
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleant(er)
Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sju inklusive ordförande och att
antalet suppleanter ska vara noll.
15. Val av
• ordförande på ett år
Sven-Gunnar Samuelsson valdes på ett år.
• hälften av övriga styrelseledamöter på två år
- Welam Welamsson, sittande sekreterare, valdes på två år.
- Uno Karlsson har meddelat valberedningen att han tvingas avgå i förtid från sin post
som biträdande tävlingsledare. Bengt Wahlund åtog sig att ersätta Uno Karlsson som
ställföreträdande spelledare i Schweizerturneringen på torsdagar och valdes som
ledamot.
- Den tidigare obesatta posten som ställföreträdande spelledare i Bergerturneringen på
onsdagarna förblev obesatt. Styrelsen fick i uppdrag att under året försöka finna en
annan medlem som biträdande tävlingsledare.
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• revisor och revisorssuppleant på ett år vardera
- Arne Jansson valdes som revisor.
- Jan Elmberg meddelade att han inte kunde kvarstå som revisorssuppleant. Eftersom
inte någon var villig att axla den posten, valdes ingen revisorssuppleant. Styrelsen fick
i uppdrag att försöka engagera en annan medlem.
16. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Mötet beslöt att valberedningen ska bestå av två personer.
17. Val av valberedning på ett år
Mötet omvalde Erik Sommarin (sammankallande) och Roland Windahl.
18. Tävlingsverksamhet och matchplanering
Kjell Persson redogjorde för styrelsens förslag till tävlingsverksamhet för år 2013 och nämnde
särskilt det planerade testet med Fischertid i de högre klasserna under våren.
På Bengt Wahlunds förslag utökas den av styrelsen föreslagna tiden för testet med
Fischertid under vårsäsongen till att omfatta hela året 2013.
19. Övriga frågor
Kassören begärde ordet och kommenterade 2013 års budget. Den är underbalanserad och den
huvudsakliga orsaken till detta är att medlemsavgifterna inte täcker lokalhyran full ut.
20. Avslutning
Mötet avslutades i god ordning och avgående ordförande tackade för sin tid.
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