Protokoll från Årsmöte Seniorschack Stockholm (SrS)
Tid: 8 mars 2022
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 Stockholm
1. Mötets öppnande
Ordförande Dan Israel förklarade årsmötet öppnat. Mötet inleddes med en parentation
över de medlemmar som avlidit under 2020 och 2021.
2.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Mötets behöriga utlysande
Mötet konstaterade att mötet var behörigt utlyst.
4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lars-Erik Åberg och till sekreterare valdes Leif Hållstedt.

5.

Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Kent Sahlin och Björn Löwgren.

6.

Föregående årsmötesprotokoll
Protokollet har funnits tillgängligt på SrS hemsida. Mötesdeltagarna ansåg att det inte fanns
behov av att läsa upp protokollet.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet har funnits tillgängliga på föreningens hemsida i
god tid innan årsmötet. Sekreteraren redogjorde för huvuddragen i verksamhetsberättelsen.
Björn Löwgren påpekade att det saknades beskrivning av den verksamhet som bedrivs i det
inre rummet på onsdagarna. PO Hesselborn redogjorde för verksamheten och dess syfte. Till
kommande år kommer verksamhetsberättelsen kompletteras så att den även innehåller dessa
aktiviteter. Anders Flärdh lämnade kompletterande uppgifter om medlemsutvecklingen
under 2021. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötesdeltagarna. Anders Flärdh som är
föreningens kassör redogjorde för bokslutet för år 2021. Det ekonomiska resultatet visar på
ett överskott på 8958 kronor. Föreningen har ett eget kapital på drygt 200 000 kronor vilket
gör att budgeten för 2022 kan uppvisa ett underskott och medlemsavgiften kan bibehållas på
samma nivå som 2021.

8.

Revisorns berättelse
Revisor Lars-Ivar Juntti presenterade revisionsberättelsen och tillstyrkte resultat- och
balansräkning för 2021 samt föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021.

9.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2021
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för år 2021 samt beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.

10.

Förfarande med över- eller underskott i bokslutet
Styrelsens förslag om att överskottet 8958 kronor överförs till nästa år i löpande räkning
godkändes av årsmötet.

11.

Motioner förslag till övriga ärenden
Inga motioner har inkommit till styrelsen. Som övriga ärenden anmäldes Vi spelar
tillsammans, Fides ratingberäkning och Rio-verksamheten.

12.

Beslut om medlemsavgifter för innevarande kalenderår. Förslag till medlemsavgifter för
nästkommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår att den låga medlemsavgiften på 100 kronor (+ 340 kronor för de som har
SrS som huvudklubb) bibehålls även 2022. Från 2023 bedömer styrelsen att
medlemsavgiften behöver höjas för att kunna vidmakthålla verksamheten på hög nivå.
Styrelsen bedömer i dagsläget att medlemsavgiften för 2023 behöver höjas till 300 kronor
och ytterligare 100 kronor 2024. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag avseende
medlemsavgiften för innevarande kalenderår 2022.

13.

Beslut om arvoden till styrelsen och övriga funktionärer
Styrelsens förslag är att inga arvoden betalas ut under 2022. Årsmötet beslöt i enlighet med
styrelsens förslag.

14.

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

15.

Val
Valberedningens förslag till styrelsen antogs av årsmötet.
Ordförande på ett år: Dan Israel (Omval).
Ledamot på 2 år: Göran Björkdahl (Nyval).
Ledamöter med ett år kvar på mandatperioden: Anders Flärdh, Bo Steiner, Leif Hållstedt.
Valberedningens förslag till personer i olika funktioner antogs av årsmötet.
Revisor: Lars-Ivar Juntti (Omval på ett år).
Revisorssuppleant: Jan-Olof Cederström (Omval på ett år).
Webbmaster: Kjell Persson (Omval på ett år).
Lag-DM lagledare: Lars-Erik Åberg (Nyval på ett år).
Stockholmsserien lagledare: Bertil Wennström (Omval på ett år).
Tävlingsledare onsdagar: Bo Steiner, Kjell Persson (Omval på ett år).
Tävlingsledare torsdagar: Björn Löwgren, Lennart Gunnarsson (Omval på ett år).

16.

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Årsmötet antog förslaget om två ledamöter

17.

Val av valberedning på ett år
Till valberedning valdes Svante Wedin och Anders Lidén

18.

Tävlingsverksamhet och matchplanering
Dan Israel föredrog tävlingsverksamheten och matchplaneringen. Påpekades att vi bör verka
för att fler starka spelare vill spela för klubben.
Beslutades att återinföra ett tävlingsutskott bestående av Björn Löwgren (sammankallande),
Lennart Gunnarsson, Bo Steiner och Kjell Persson.

19.

Övriga frågor
Dan Israel redogjorde för projektet ”Vi spelar tillsammans”. Projektet finansieras av
Arvsfonden och Seniorschack Stockholm är en part i detta projekt.

Bo Steiner redogjorde för Fides striktare ELO-rating, vilket innebär att uppskjutna partier
som inte spelas inom samma månad som ordinarie rond inte kommer att räknas med i
ELO-ratingen.
Bo Steiner redogjorde för vår verksamhet på Rio och konferensrummet på måndagar. Det
poängterades vikten av verksamhet där.
Anders Nystrand tackade samtliga som upprätthållit verksamhet under pandemin digitalt.
Björn Löwgren frågade om värvningsbroschyren och om den användes och om det givit
något resultat. Den bedömning som styrelsen gör är att personliga kontakter betyder mer.
Årsmötet såg det som viktigt att aktivt bedriva värvningsverksamhet och speciellt att få fler
kvinnliga deltagare. Anders Lidén påpekade att för att framgångsrikt få fler kvinnor till
klubben är det en fördel om klubben kan engagera de kvinnor som vi har som medlemmar i
denna värvningskampanj.
20.

Avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Leif Hållstedt, protokollförare

Kent Sahlin, justeringsman

Björn Löwgren, justeringsman

