Protokoll från årsmötet i Seniorschack Stockholm 2018
Tid:

25 januari 2018

Plats:

Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 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 Matts Rydin till mötessekreterare.

5.

Val av två justerare tillika rösträknare.
Hans Weström och Arne Jansson valdes till justerare och rösträknare.

6.

Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
Protokollet lästes inte upp men sekreteraren informerade om att en av justerarna, Leif
Sjölund, vid föregående årsmöte inte kunnat nås för undertecknande av protokollet.

7.

Redovisning av marknadsföringsprojektet
Welam Welamsson redogjorde kortfattat för de insatser som gjorts under 2017.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Matts Rydin redogjorde översiktligt för innehållet i verksamhetsberättelsen (bilaga 1)
och förslag på kompletteringar framfördes och tas med i kommande
verksamhetsberättelser i syfte att redovisa samtliga delar av klubbens verksamhet.
Welam Welamsson redogjorde för balans- och resultatrapport (bilaga 2 respektive 3).
Resultatet för verksamhetsåret 2017 visar på ett överskott på 19 840,48 kr och en
utgående balans vid årets slut på 151 865,18 kr.
Årsmötet beslutade att lägga balans- och resultatrapporterna till handlingarna.

9.

Revisorns berättelse.
Revisor Arne Jansson läste upp revisionsberättelsen (bilaga 4).

10. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2017

11. Förfarande med över- eller underskott i bokslutet
Årsmötet beslutade att 2017 års överskott på 19 840,48 kr överförs till nästa år.
12. Motioner, förslag och övriga ärenden
Tre motioner hade inkommit till årsmötet. Motionen från Lars-Erik Åberg innehöll två
delar varav den första delen lydde:
1a. Medlem som ej betalat beslutad avgift inom tre veckor efter påbörjad verksamhet
(tisdagar, onsdagar, torsdagar) stryks från den aktuella aktiviteten. Återinträde i
turnering efter ev. erlagd avgift kan ej ske. Ev. spelade partier räknas ej.
Årsmötet ställde sig bakom styrelsens förslag att anta motionen. Årsmötets mening var
att frågan hanteras bäst av tävlingskommittén. (För vårterminen 2018 ska de tre
veckorna räknas från årsmötesdagen, den 25 januari).
1b. Den andra delen av Lars-Erik Åbergs motion hade också stöd från styrelsen och
årsmötesdeltagarna men efter diskussion om formuleringarna beslöt årsmötet att
delegera till tävlingskommittén att formulera ett justerat förslag att presentera på nästa
beslutande möte.
2. Kjell Perssons motion om att tidpunkten för nästa årsmöte slås samman med första
anmälningsdag till vårterminen avslogs efter votering.
3. Björn Löwgrens motion om att prispengar i form av presentkort på schacklitteratur
delas ut retroaktivt till pristagarna i vårens KM-turnering 2017 avslogs av
mötesdeltagarna.
Avgifter och budget
Under denna punkt var många mötesdeltagare aktiva i den debatt som ägde rum.
Intäktsposten avseende deltagaravgifter för ”Öppna DM” för seniorer väckte frågor
vilket ledde fram till att årsmötet gav Björn Löwgren sitt medgivande till att kontakta
Stockholms Schackförbunds tävlingskommitté.
När det gäller medlemsavgifter för 2018 beslöt årsmötet att anta Jan Olof Cederströms
förslag om 1100 kr för medlemmar som har SrS som huvudklubb respektive 800 kr för
sekundärmedlemmar samt 400 kr för passiva medlemmar.
Årsmötet beslöt även att ge styrelsen i uppdrag att forma en arbetsgrupp som ska lägga
fram en plan för de medlemsavgifter som ska föreslås framöver. Med avseende både på
belopp och olika grader av medlemsaktivitet.
Årsmötet tillstyrkte den budget som styrelsen presenterat med beaktandet av de
medlemsavgifter på 1100 kr, 800 kr respektive 400 kr som årsmötet fastställt.
13. Arvoden.
Styrelsen informerade om att inga arvoden betalats ut under 2017. Man informerade
också om att Helge Bergström erhållit ersättning för telefonkostnader under 2017.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleant(er).
Kjell Persson, sammankallande i valberedningen, presenterade förslag med fyra
ledamöter i styrelsen och fyra i tävlingskommittén.
15. Val
Valberedningens förslag till styrelse med antogs av årsmötet. Det innebär att till
ordförande 2018 valdes Welam Welamsson, till kassör för åren 2017 - 2018 är Per Åhlin
sedan tidigare vald, till sekreterare år 2018 valdes Matts Rydin och till ledamot för åren
2018-2019 valdes Helge Bergström.
Valberedningens förslag till tävlingskommittén antogs av årsmötet. Det innebär att
Helge Bergström valdes till tävlingsledare och Lars-Erik Åberg till ställföreträdande
tävlingsledare för tävlingarna på onsdagar under 2018. Till tävlingarna på torsdagarna
under 2018 valdes Mats Bergsten till tävlingsledare och Björn Löwgren till
ställföreträdande tävlingsledare.
Helge Bergström valdes till sammankallande i tävlingskommittén.
Valberedningens förslag till revisorer, Arne Jansson till revisor och Dimiter Konstantinov
till revisorssuppleant, antogs av mötet.
16. Fastställande av antal ledamöter i en valberedning
Mötet beslöt att två ledamöter ska ingå i valberedningen.
17. Val av valberedning på ett år
Svante Wedin valdes till sammankallande i valberedningen och Peter Silins valdes att
ingå om ledamot i valberedningen.
18. Tävlingsverksamhet och matchplanering
Welam Welamsson informerade övergripande om tävlingsverksamheten för 2018,
detaljerat program är tillgängligt på klubbens hemsida.
19. Avslutning
Ordförande Welam Welamsson avslutade mötet
_____________________________
Matts Rydin
Sekreterare

______________________________
Welam Welamsson
Ordförande

______________________________

______________________________

Hans Weström
Justeringsman

Arne Jansson
Justeringsman

Samtliga bilagor finns publicerade på klubbens hemsida under fliken Klubben

