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Protokoll från Årsmöte i Seniorschack Stockholm (SrS) 2019 
Tid: 30 januari 2020 
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 Stockholm 
 
1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen för mötet. 
Den föreslagna dagordningen godkändes 

 
3. Mötets behöriga utlysande. 

Mötet konstaterades vara behörigt utlyst. 
 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Dan Haglund (Stockholms Schackförbund) valdes till mötesordförande och Kent Sahlin till 
sekreterare. 

 
5. Val av justerare tillika rösträknare. 

Peter Grönberg och Jan-Olof Cederström valdes till rösträknare och justerare för mötet. 
 
6. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll. 

Protokollet har funnits tillgängligt på klubbens hemsida sedan början av 2019. 
Mötesdeltagarna ansåg att det inte fanns behov att läsa upp protokollet. 

 
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse och årsbokslut. 

Verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig på klubbens hemsida och godkändes av 
mötesdeltagarna. Även styrelsens årsbokslut har funnits tillgänglig på hemsidan. Efter 
förklaring av vissa poster på intäktssidan (medlemsavgifter och anordnarbidrag) 
godkändes årets resultatredovisning och bokslut och lades till handlingarna. 

 
8. Revisorns berättelse. 

Revisor Arne Jansson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte balansräkning och 
disposition av årets resultat samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
2019.  

 
9. Styrelsens ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
10. Förfarande med över-eller underskott i bokslutet. 

Mötesdeltagarna godkände styrelsens förslag att årets underskott på 1362 Kr överförs till 
nästa år i löpande räkning. 

 
11. Propositioner och motioner. 

Motion 1: Ordförande ställde två förslag till omröstning. 
Förslag 1: 
 a) att bidragslämnarens önskemål skall vara styrande. 
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 b) att den person/kommitté som bidraget är ämnat för, avgör själv om han vill 
erhålla arvodet eller om det ska tillfalla klubben. 
Förslag 2:  
Styrelsens motförslag: att styrelsen är ekonomiskt ansvarig för föreningens ekonomi 
och ytterst ansvarig för insatta medel. Under förutsättning att inga arvoden eller 
priser överstigande 999 Kr per år och person utbetalas accepteras motionens 
önskemål. 

Vid omröstning vann förslag 1 med 27 röster mot förslag 2 som fick 19 röster. 
 
Motion 2. Motionens önskemål om att a) Tävlingsledningen för Stockholmsmästerskapet 

skall ha ett totalt ansvar för turneringen inom givna ekonomiska ramar och b) att 
styrelsen inte skall ställa krav på att turneringen skall generera vinst.  
Styrelsen bifaller motionen och årsmötet beslutade i enlighet. 

 
Proposition om revision av föreningens stadgar: Styrelsens förslag godkändes av årsmötet 

efter följande korrigeringar: 
a) Under § 5 ströks följande mening: ” Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och 

övriga funktionärer.” 
b) Under § 10 gjordes ett förtydligande med tillägget (motion) så att meningen lyder 

”Förslag som innebär mer omfattande ändring av klubbens verksamhet (motion) ska 
inlämnas skriftligen till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.” 

c) Under § 16 gjordes ett tillägg så att meningen nu lyder: ”SrS är medlem i Stockholms 
Schackförbund och tillämpar därmed Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelse 
om inte annat kungörs”. 

 
Svante Wedin framförde önskemålet att styrelsen genomför en genomgripande förändring 

av stadgarna i enlighet med Stockholms Schackförbunds standard. 
 
12. Förslag och debatt. 

Björn Löwgren framförde följande förslag: 
a) mer aktiv rekrytering av nya medlemmar. 
b) en verksamhetsplan. 
c) omförhandling av hyresavtalet med Stockholms Schackförbund till en fast avgift 

oberoende av antal dagar SrS utnyttjar lokalerna. 
 

Welam Welamsson replikerade att styrelsens arbete är betungande och att 
medlemmarna är välkomna att hjälpa till med rekryteringen av nya medlemmar. 

 
13. Tävlingsverksamhet, matchplanering och övrig klubbverksamhet. 

Welam Welamsson meddelade att styrelsen hade en verksamhetsplan under 
bearbetning vilken även utgör grundstommen till budget för 2020. Genom att 
tävlingsledningen, utan att meddela eller diskutera med styrelsen, hade lagt ut ett 
spelprogram på hemsidan kullkastades styrelsens verksamhetsplan.   

 
14. Övriga ärenden rörande klubbens verksamhet. 

Inga förslag eller synpunkter. 
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15. Avgifter/budget. 

Styrelsens förslag till årsavgift för 2020 (höjning av årsavgiften för huvudmedlemmar i 
SrS från 1150 till 1190 Kr samt oförändrad avgift för övriga). Förslaget diskuterades livligt. 
Jouko Liistamo argumenterade för att en sänkning av avgiften till 7-800 Kr skulle 
underlätta rekryteringen av nya medlemmar, medan andra medlemmar menade att man 
i SrS fick mycket för pengarna och att en lägre avgift innebär att budget och därmed 
verksamheten måste skäras ner. Synpunkter framfördes om att nya medlemmar skulle 
ha en lägre s.k. introduktionsavgift och att det skulle finnas möjlighet att dela upp 
avgiften för spel under enbart vår- eller höstterminen. Welam påpekade att oavsett en 
lägre intrduktionsavgift, alternativt spel på halva året, är avgiften till Stockholms 
Schackförbund densamma (340 Kr) vilket minskar reduktionen av medlemmens avgift. 
Styrelsen uppmanades att överväga ovanstående förslag. 
 
Efter omröstning godkände årsmötet styrelsens förslag till årsavgift och budget för 2020. 
I enlighet med de nyligen antagna stadgarna beslutade årsmötet som avsiktsförklaring 
att årsavgiften för 2021 förblir oförändrad. 
  

16. Arvoden.  
Årsmötet beslutade att inga interna arvoden skall betalas under 2020. 
 

17. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleant(er). 
Valberedningens förslag om 5 ledamöter och inga suppleanter antogs av årsmötet. 

 
18. Val. 

Valberedningens förslag till styrelse antogs av årsmötet: 
Ordförande på 1 år: Dan Israel 
Ledamot på 2 år: Peter Grönberg 
Övriga ledamöter (Kent Sahlin, Anders Flärdh och Jan Stachowicz) har ett år kvar på sin 
mandattid. 
 
Valberedningen förslag till personer i olika funktioner i klubben antogs av årsmötet: 
Revisor på 1 år: Lars-Ivar Juntti 
Revisorsuppleant på 1 år: Jan-Olof Cederström 
Webmaster på 1 år: Kjell Persson 
Lagledare Lag-DM, säsongen HT 2020 – VT 2021: Jan Cederström 
Lagledare Stockholmsserien 2020: Bertil Wennström 
Tävlingsledare onsdagar: Kjell Persson och Helge Bergström 
Tävlingsledare torsdagar: Björn Löwgren och Lennart Gunnarsson 
 

19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. 
Årsmötet antog förslaget om 2 ledamöter. 
 

20. Val av valberedningen på 1 år. 
Årsmötet antog förslaget att den nu sittande valberedningen får fortsätta ytterligare ett 
år. 
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21. Avslutning. 

Ordförande avslutade mötet. Dan Israel tackade Welam Welamsson för hans 
förtjänstfulla arbete i styrelsen under många år. Årsmötet instämde. 
 
 
 
 
 
Kent Sahlin   Dan Haglund 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
Peter Grönberg   Jan-Olof Cederström 
Justeringsman   Justeringsman 

 
 

 
 
 

 


