Protokoll från årsmötet i Seniorschack Stockholm 2018
Tid:

30 januari 2019

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.
Lennart Gunnarsson och Dimiter Konstantinov valdes till justerare och rösträknare.

6.

Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
Protokollet, som sedan februari 2018 funnits publicerad på klubbens hemsida, lästes
inte upp eftersom mötesdeltagarna inte hade behov av detta.

7.

Redovisning av slutrapporten för arbetsgruppen för medlemsavgifter och aktiviteter
Bertil Wennström redogjorde kortfattat resultat av arbetsgruppens arbete. Han lyfte
särskilt fram att:
– Aktivitetsuppdelningen i primära och sekundära aktiviteter där de sekundära i
princip inte ska belasta budget.
– Storleken på medlemsavgiften kopplas till det innehåll, den service, som
medlemmen kan förvänta sig av medlemsavgiften.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Såväl verksamhetsberättelsen som årsbokslutet har funnits publicerade på hemsidan
och de godkändes av mötesdeltagarna. Årsmötet beslutade att lägga balans- och
resultatrapporterna till handlingarna.

9.

Revisorns berättelse.
Dimiter Konstantinov läste upp revisionsberättelsen där revisor Arne Jansson tillstyrker
balansräkningen, dispositionen av årets resultat samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet förår 2018. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

10. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2018
11. Förfarande med över- eller underskott i bokslutet
Årsmötet beslutade att 2018 års underskott överförs till nästa år i löpande räkning.
12. Motioner, förslag och övriga ärenden
Inga motioner hade inkommit.
En del frågeställningar och önskemål väcktes dock på mötet. Här en kort summering;
-

Resultatet av medlemsenkäten efterfrågades vilket föranledde att Björn Löwgren
kortfattat redogjorde för vad som framkommit. Exempelvis ställde de som besvarat
enkäten att nuvarande form för spelet på torsdagar var bra och man var också för
att skärpa upp reglerna för uppskjutna matcher vid spel på onsdagar.

-

Lars-Ivar Juntti uppmanade den nya styrelsen att utreda möjligheten att underlätta
rekryteringen av nya medlemmar genom en sänkt tröskel, så att nya människor
kunde erbjudas att delta i klubbens turneringar och övrig verksamhet under en
säsong, vår eller höst, för en låg avgift, exempelvis 200 kronor. Därefter ordinarie
avgift. Frågan väckte intresse med många inlägg.

-

Med hänvisning till verksamhetsberättelsens konstaterande om att klubben saknar
en strategi för medlemsutveckling föreslog PO Hesselborn att en arbetsgrupp startas
upp för att arbeta organiserat med denna fråga.

-

Synpunkter på och idéer om hur arbetat med marknadsföring skulle kunna bedrivas
framfördes. Exempelvis möjligheten att informera medlemmar som nått
pensionsåldern i andra schackklubbar, kontakta redaktionen i Tv-programmet
Kvällsöppet, aktivare rekryteringsarbete av oss som redan är medlemmar i SrS.

-

Önskemål om att styrelsen sätter samman en stadgekommitté framfördes av Björn
Löwgren.

-

Stockholms Schackförbunds kanslichef, Jonas Sandbom informerade om möjligheten
för SrS medlemmar att verka som domare på den stora tävlingen ”Schack 4:an”. Den
äger rum den 11 – 13 mars i Globens Annex och är ett mycket uppskattat
arrangemang i syfte att väcka intresset hos unga att spela schack. Ersättningen för
en domare är 1100 kr för de tre dagarna. Anmälan om att iklädda sig domarrollen
görs till Welam Welamsson fram tills dess att klubben utsett en ”Schack 4:an
general”.

13. Avgifter och budget
Årsmötet tillstyrkte den budget som styrelsen presenterat med medlemsavgifter för
2019 på 1150 kr för huvudmedlem, 850 kr för sekundärmedlem respektive 400 kr för
passiv medlem.

Som svar på en fråga om nuvarande hyresavtal berättade Stockholms Schackförbunds
kanslichef Jonas Sandbom att nuvarande avtal mellan förbundet och den
bostadsrättsförening som äger Schacksalongernas lokaler löper fram till och med 1
oktober 2020. Uppsägningstiden är nio månader.
Lars-Ivar Junttis förslag om att införa en ”Prova på avgift” för nyrekryterade presumtiva
medlemmar diskuterades av mötesdeltagarna. Diskussionen som bland annat tog upp
konsekvenserna av förbundsavgiften slutade i en omröstning om två förslag.
-

Det ska finnas möjlighet för alla medlemmar att betala medlemsavgiften per termin
(Lars-Ivar Junttis förslag).

-

Klubben ska inte införa delad medlemsavgift (Styrelsens förslag)

Årsmötet beslöt med röstsiffrorna 16 mot 12 att ställa sig bakom styrelsens förslag.
14. Arvoden
Styrelsen informerade om att inga arvoden betalats ut under 2018.
15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag om sex ordinarie ledamöter och en suppleant antogs av
årsmötet.
16. Val
Valberedningens förslag till styrelse antogs av årsmötet. Det innebär att följande
personer valdes:
 Till ordförande på ett år: Welam Welamsson, omval
 Till ledamöter på två år: Kenth Sahlin, Anders Flärdh och Jan Stachowicz, alla nyval
 Till ledamot på ett år: Rune Ljungberg, nyval
 Till suppleant på ett år: Bo Steiner, nyval
 Helge Bergström vald t.o.m. 2019
 Till revisor på ett år: Arne Jansson
 Till revisorssuppleant på ett år: Dimiter Konstantinov
Valberedningen föreslog även personer till olika funktioner i klubben. Årsmötet ställdes
sig bakom förslaget nämligen att;
- Till lagledare för lagen i Stockholmsserien utse Lars-Erik Åberg
- Till lagledare för lagen i Lag-DM utse Anders Lidén
- Till Webbmaster utse Kjell Persson
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Mötet beslöt att två ledamöter ska ingå i valberedningen.
18. Val av valberedning på ett år
Svante Wedin valdes till sammankallande i valberedningen och Anders Lidén valdes att
ingå som ledamot i valberedningen.

19. Tävlingsverksamhet och matchplanering
Welam Welamsson och Svante Wedin beskrev kortfattat den planerade verksamheten
både vad avser individuella tävlingar och de lagspel som klubben kommer att delta i
under 2019. Till tävlingskommittén utsågs Helge Bergström, Lars-Erik Åberg, Björn
Löwgren samt Rune Ljungberg

20. Avslutning
Mötesdeltagarna tackade de avgående styrelseledamöterna för deras arbete varefter
ordförande Welam Welamsson avslutade mötet.
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Justeringsman

