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Protokoll från årsmöte i Seniorschack Stockholm 2017
Tid: 26 januari 2017, kl. 11.00
Plats: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
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
Welam Welamsson valdes till mötesordförande och Veine Gustavsson till
sekreterare för mötet.
5. Val av justerare tillika rösträknare
Lennart Sjölund och Roland Windahl valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
Protokollet lästes inte upp.
7. Redovisning av marknadsföringsprojektet
Ordföranden redogjorde för marknadsföringsprojektet.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen (bilaga 1). Inga speciella
kommentarer noterades. Kassören redovisade föreningens ekonomi (bilaga 2).
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Resultatet för verksamhetsåret 2016 visar ett överskott på 39189,60 kr och
klubben hade vid årets slut en utgående balans på 136254,18 kr. Efter några
förtydligande kommentarer lades den ekonomiska redogörelsen till
handlingarna.
9. Revisorns berättelse
Revisor Dimiter Konstantinov läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3).
10. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
11. Förfarande med över- eller underskott i bokslutet
Mötet beslutade att årets överskott på 39189,60 kr skall överföras i löpande
räkning till nästa år.
12. Motioner, förslag och övriga ärenden
Ett förslag fanns från styrelsen att ta bort åldersgräns för medlemskap i klubben.
Mötes majoritet var emot detta varför det lämnades utan avseende.
Det fanns vidare tre motioner som gällde avgifter. Dessa tas upp i nästa avsnitt.
13. Avgifter
En motion hade lämnats av Sven-Gunnar Samuelsson, Bo Ländin och Lars-Erik
Åberg om kraftigt reducerad årsavgift för år 2017 motiverat med att klubben har
en stor kassa. En annan motion fanns från Arne Jansson som föreslog oförändrad
avgift, 900:- Ett tredje förslag fanns från styrelsen att sänka avgiften till 800:- för
2017. Efter livliga diskussioner beslutade mötet enligt styrelsens förslag. Det
bestämdes vidare att avgiften på 340:- gällande ELO skall ingå i avgiften 800:14. Arvoden
Mötet beslutade att inga arvoden skall finnas.
15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleant(er)
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Kjell Persson, sammankallande i valberedningen, presenterade förslag till antal
ledamöter i styrelsen och ett nytt förslag till tävlingskommitté. Förslaget innebär
att det skall ingå fyra personer i styrelsen och fyra i tävlingskommittén.
16. Val
Valberedningen gav följande förslag till styrelse: ordförande (1 år) Welam
Welamsson, sekreterare (1 år fyllnadsval) Matts Rydin, kassör (2 år) Per Åhlin,
tävlingsledare onsdagar (1 år kvar) Helge Bergström. Mötet beslutade enligt
dessa förslag.
För tävlingskommittén (1 år) presenterade valberedningen följande förslag:
tävlingsledare onsdagar Helge Bergström, biträdande tävlingsledare onsdagar
Tor Liljeström, tävlingsledare torsdagar Mats Bergsten, biträdande
tävlingsledare torsdagar Björn Löwgren. Möte beslutade enligt dessa förslag.
Valberedningens förslag till revisor var Arne Jansson och till revisorsuppleant
Dimiter Konstantinov, vilket blev mötets beslut.

17. Fastställande av antal ledamöter i en valberedning
Mötet beslutade att två ledamöter skall ingå i valberedningen.
18. Val
Bengt Wahlund valde till sammankallande i valberedningen. Kjell Persson
valdes att ingå som ledamot i valberedningen.
19. Tävlingsverksamhet och matchplanering
Beträffande denna verksamhet hänvisas till klubbens hemsida.
20. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet:
Veine Gustavsson
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Justeras:
Bilagor

