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Protokoll från årsmöte i SeniorSchack Stockholm 2014
Tid:

9 januari, 2014, kl. 1100

Plats:

Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 2014 för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
3. Mötets behöriga utlysande.
Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Sven-Gunnar Samuelsson valdes till mötesordförande och Lars-Erik Åberg valdes till
mötessekreterare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Åke Pettersson och Lars Hörling valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll.
På grund av tekniska problem (ej fungerande kopiator) fanns ingen fysisk kopia av förra
årets mötesprotokoll tillgängligt. Mötet konstaterade dock att detta dokument (i justerat
skick) har varit tillgängligt på nätet under hela året för den som önskat studera detta
protokoll och att detta har varit tillräckligt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.
Mötessekreteraren sammanfattade verksamhetsberättelsen (bilaga 1). Inga speciella
kommentarer noterades.
Kassören redovisade den ekonomiska redogörelsen för föreningen (bilaga 2). Det
noterades att redovisningen till medlemmarna skett i två steg, dels för de elva första
månaderna (för att kunna lämna förhandsinformation till medlemmarna) samt även en
definitiv redovisning för hela året, inklusive december. Resultatet för verksamhetsåret
2014 visar ett underskott på 3 981,00 kr och vi har vid årets slut ett eget kapital på 14
552,16 kr. Efter vissa förtydligande kommentarer lades verksamhetsberättelse och
ekonomisk redogörelse till handlingarna.
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8. Revisorns berättelse.
Revisor Arne Jansson läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3).
9. Styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
10. Förfarande med över- eller underskott i bokslutet.
På styrelsens förslag beslutade årsmötet att årets underskott på 3 981 kr skall överföras i
löpande räkning till nästa år.
11. Motioner, förslag och övriga ärenden.
Inga motioner hade inkommit.
Under denna punkt informerade ordföranden om de planer som Stockholms
Schackförbund aviserat om att säga upp nuvarande Schacksalonger och flytta dessa till
en ny lokal. Det alternativ som övervägs avser lokaler på Kungsholmen (Kaplanbacken
10) och den preliminära tidpunkten för flyttning som angivits är 1 oktober 2014.
Representanter för SeniorSchack Stockholms styrelse har besökt de aktuella lokalerna
och därvid konstaterat att även om lokalerna med fördel kan användas som
kontorslokaler är de inte ändamålsenliga för vår verksamhet. Lokalen är på två plan
med en smal spiraltrappa som direkt kommunikationsväg mellan våningsplanen (hiss
finns, dock ej i direkt anslutning). Även om nuvarande planlösning med flera smårum
byggs om till större rum blir det alltför många biutrymmen för dörrar och korridorer för
att vi skall kunna inrymmas. Dessutom är vissa lokalytor fönsterlösa och kan inte
användas till annat än som förvaringsutrymmen. Även ut kommunikationssynpunkt
skulle den nya adressen bli en försämring jämfört med nuvarande lokal. Av den mycket
knappa information som Förbundet lämnat i detta ärende framgår inte i vilken grad man
försökt få till en förlängning av avtalet med nuvarande hyresvärd så att nuvarande
verksamhet kan fortsätta i befintliga lokaler även efter 1 oktober 2014.
I sammanhanget bör noteras att SeniorSchack Stockholm är den i ekonomiska termer
särklass störste hyresgästen i Salongerna (både i form av hyresintäkter och caféintäkter)
Vår uppfattning om Salongernas framtid bör rimligtvis därför vara av stort intresse för
Förbundet när man beslutar hur man går vidare.
Efter en omfattande diskussion där mötet uttryckte sin oro för den framtida
verksamheten inom SeniorSchack Stockholm beslutades följande.
Styrelsen får mandat att



Tillskriva Förbundet där vi i starka ordalag uttrycker vår negativa inställning till
en flytt av Salongerna och där vi uppmanar Förbundet att anstränga sig för att få
till en förlängning av avtalet i de befintliga lokalerna
Undersöka alternativa lokallösningar för SeniorSchack Stockholm som uppfyller
våra krav på tillgänglighet och lämplighet för att därmed ha en god beredskap
för kontinuerlig verksamhet oberoende av vad Förbundet beslutar
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12. Avgifter
Eftersom Förbundet beslutat om ny princip för finansiering av Salongerna
(entréavgiften slopas och överförs på klubbarna) påverkar detta även vilka avgifter
SeniorSchack Stockholm skall tillämpa.
I bilaga 4 redovisas ett förslag som innebär att vi tar en avgift på 500 kr för första
halvåret 2014, vilket inkluderar alla kostnader för medlemmen (medlemsavgift,
startavgifter, entréavgifter). Det blir således samma avgift oberoende av hur många
aktiviteter den enskilde medlemmen deltar i.
En faktor att beakta gäller de som tidigare köpt guldkort (med icke tidsbegränsad
giltighet) samt de som betalat medlemsavgift till Stockholms Schacksällskap. För båda
dessa kategorier gäller att en inbetalning av 500 kr till SeniorSchack Stockholm skulle
innebära att medlemmen bidrar ”dubbelt” till den kompensation som Förbundet tar av
klubbarna genom den ökade hyrkostnaden.
Årsmötet beslutade att


Godkänna en avgift på 500 kr för första halvåret 2014 enligt styrelsens förslag



Uppdra åt styrelsen att fastlägga eventuell kompensation till de som skaffat
guldkort och/eller betalat avgift till Stockholms Schacksällskap

13. Arvoden
Beslutades att inga arvoden skall utgå
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleant(er).
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av en ordförande och 6 ledamöter. Inga
suppleanter skall utses.
15. Val


Ordförande på ett år

Till ordförande på ett år omvaldes Sven-Gunnar Samuelsson


Hälften av övriga styrelseledamöter på två år

Till ledamöter på två år valdes Hans Weström, Lars-Erik Åberg och Helge Bergström.
Welam Welamsson valdes på två år 2013 och kvarstår till 2015.
Tills vidare att styrelsen har två vakanser. Styrelsen får i uppdrag att aktivt försöka
lösa denna situation.
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Suppleant(er) på ett år

Inga suppleanter skall utses.


Revisor på ett år

Till revisor på ett år omvaldes Arne Jansson


Revisorssuppleant på ett år

Ingen kandidat föreslogs. Styrelsen fick i uppdrag att finna lämplig kandidat.
16. Fastställande av antal ledamöter i en valberedning
Beslutades att antal ledamöter i valberedningen skall vara två.
17. Val av valberedning på ett år
Till valberedning valdes Erik Sommarin (sammankallande) och Roland Windahl.
18. Tävlingsverksamhet och matchplanering
I bilaga 5 redovisas det föreslagna programmet för verksamhetsåret 2014.
I anslutning härtill diskuterades ett antal frågor relaterade till tävlingarnas
genomförande, principer för lottning, tendenslottningens utformning,
särskiljningsregler, etc.
Följande beslut fattades




Klass 2 på torsdagarna avskaffas och tävlingarna genomförs med endast en
klass.
Tendenslottningen behålls som hittills men möjligheten att inför sista ronden
avvakta alla hängmatcher innan lottning sker skall beaktas.
Särskiljningsregler bestäms av styrelsen inför varje turnering

19. Budget
Kassören presenterade en balanserad budget för första halvåret 2014 (bilaga 6) baserad
på nu kända förutsättningar.
Årsmötet godkände det framlagda budgetförslaget.
20. Avslutning
På förslag av ordföranden beslutade årsmötet att utse Folke Willberg till hedersmedlem.
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Ordföranden framförde också ett tack till Kjell Persson som nu avgår från styrelsen
(men kvarstår som webmaster, ratingförare och matrikelansvarig)

Vid protokollet:

Lars-Erik Åberg

Justeras:

Åke Pettersson
Bilagor:
1. Verksamhetsberättelse
2. Ekonomisk redogörelse
3. Revisionsberättelse
4. Förslag om avgifter
5. Tävlingsverksamhet
6. Budget 2014

Lars Hörling

