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Protokoll från årsmöte i Seniorschack Stockholm 27 januari 2016
i Stockholms schacksalonger.
1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande hälsade trettiosex medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes (bilaga 1).
3. Mötets behöriga utlysande
Beslutades att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Welam Welamsson och till sekreterare Per Åhlin.
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Till justeringspersoner av protokollet och rösträknare vid mötet valdes Roland Windahl och
Kjell Persson.
6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
Protokollet hade varit tillgängligt på föreningens hemsida under lång tid. Beslutades därför att
någon uppläsning inte behövdes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Styrelsen förslag till verksamhetsberättelse var utdelad till alla mötesdeltagare (bilaga 2).
Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen per den 31 december (bilaga 3). Båda
dokumenten godkändes och lades till handlingarna.
8. Revisorns berättelse
Föreningens revisor Arne Jansson läste upp revisionsberättelsen som även delats ut till mötets
deltagare (bilaga 4). Revisorn tillstyrkte att balansräkningen per den 31 december 2015 skulle
fastställas och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beviljande av styrelsens
ansvarsfrihet
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
kalenderåret 2015.
10. Förfarande med över- eller underskott i bokslutet
Beslutades överföra överskottet i bokslutet till nästkommande kalenderår.
11. Motioner, förslag och övriga ärenden
Inga motioner eller förslag framfördes. Inga övriga ärenden anmäldes.
12. Avgifter
Beslutades att medlemsavgiften för år 2016 skulle vara 900 kronor med möjlighet att betala
500 kronor för vårsäsongen och 400 kronor för höstsäsongen. Beslutades att behålla
medlemsavgiften 200 kronor för passiv medlem.
13. Arvoden
Beslutades att inga arvoden för kalenderåret 2015 skulle utbetalas till styrelsen.
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14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades att styrelsen skall bestå av en ordförande och sex ledamöter. Beslutades att inga
suppleanter behövdes.
15. Val av ordförande, val av halva antalet ledamöter, fyllnadsval av två ledamöter, val
av revisor och revisorssuppleant
Till ordförande med mandatperioden ett år valdes Welam Welamsson.
Hans Weström och Helge Bergström samt en vakans hade fullgjort sina mandatperioder om
två år. Till nya ledamöter omvaldes Helge Bergström samt nyvaldes Bo Fröidh och Veine
Gustafsson, samtliga med mandatperioden två år.
Per Åhlin, Mats Bergsten och Rolf Ekengren hade ett år kvar av sina mandatperioder. Mats
Bergsten och Rolf Ekengren avgick på grund av familjeskäl. För att ersätta dem gjordes ett
fyllnadsval. Till ersättare med ett års mandatperiod valdes Leif Hållstedt och Jan-Olof
Cederström.
Till revisor omvaldes Arne Jansson.
Till revisorssuppleant omvaldes Dimiter Konstantinov.
16. Fastställande av antal ledamöter i en valberedning
Beslutades att valberedningen skall bestå av två ledamöter.
17. Val av valberedning på ett år
Till ledamöter i valberedningen med mandatperioden ett år valdes Kjell Persson och
Lars-Erik Åberg med Kjell Persson som sammankallande.
18. Tävlingsverksamhet och matchplanering
Beslutades bifalla styrelsens förslag (bilaga 6).
19. Budget
Beslutades bifalla styrelsens förslag till budget för 2016 (bilaga 7).
20. Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Bilagor
1. Dagordning, 2. Verksamhetsberättelse, 3. Ekonomisk redovisning
4. Revisionsberättelse, 5. Avgifter, 6. Tävlingsverksamhet, 7. Budget
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