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Protokoll från årsmöte i SeniorSchack Stockholm 2015

Tid: 15 januari, 2015, kl. 1100

Plats: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C

1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 2015 för öppnat.

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.

Sven-Gunnar Samuelsson valdes till mötesordförande och Lars-Erik Åberg valdes till 
mötessekreterare.

5 Val av två justerare tillika rösträknare.

Lennart Levin och Lars Hörling valdes till justerare tillika rösträknare.

6 Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll.

Ordföranden gick igenom och kommenterade de enskilda punkterna i 
årsmötesprotokollet från 2014, vilket varit tillgängligt under året via hemsidan. Inga 
speciella frågor noterades.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.

Mötesordföranden sammanfattade verksamhetsberättelsen (bilaga 1). Inga speciella 
kommentarer noterades.

Kassören redovisade den ekonomiska redogörelsen för föreningen (bilaga 2). Det 
noterades att redovisningen till medlemmarna skett i två steg, dels för de elva första 
månaderna (för att kunna lämna förhandsinformation till medlemmarna) samt även en 
definitiv redovisning för hela året, inklusive december. Resultatet för verksamhetsåret 
2014 visar ett överskott på 19 865,42 kr och vi har vid årets slut en utgående balans på 
34 517,58 kr.

I samband härmed påpekades att framtida ekonomiska redogörelser utöver 
resultaträkning bör ha en tydlig balansräkning med specificerade skulder och tillgångar. 
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Efter vissa förtydligande kommentarer lades verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redogörelse till handlingarna.

8 Revisorns berättelse.

Revisor Arne Jansson läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3).

9 Styrelsens ansvarsfrihet.

Det noterades att denna dagordningspunkt i framtida årsmöten bör heta ”Fastställande 
av resultat- och balansräkning samt beviljande av styrelsens ansvarsfrihet”. Eftersom 
dagordningen för årsmötet finns angiven i stadgarna krävs för detta ändamål en 
stadgeändring, vilket kan ske genom beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 
röstövervikt. Mot bakgrund härav beslutade mötet om stadgeändring enligt ovan.

Härefter beslutade mötet fastställa resultat- och balansräkning såsom redovisats under 
§7.

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

10 Förfarande med över- eller underskott i bokslutet.

Årsmötet beslutade att årets överskott på 19 865,42  kr skall överföras i löpande räkning
till nästa år.

11 Motioner, förslag och övriga ärenden.

Ett förslag som inkommit från Rolf Ekengren, som utöver tillstyrkan till styrelsens 
förslag till avgifter även föreslår ”en ersättning till PO Hesselborn, för hans 
föreläsningsverksamhet. Som en uppskattning för hans idoga och kunniga arbete”.

Detta förslag har redan behandlats i styrelsen som beslutat om att ge PO Hesselborn ett 
presentkort i Schackhandeln på 500 kr.

12 Avgifter

Styrelsens föreslår en avgift för år 2015 på 900 kr uppdelat på 500 kr för våren och 400 
för hösten. Underlag för detta förslag redovisas i Avgiftspolicy (bilaga 4). Styrelsen har 
även tagit fram ett alternativ till årsavgift som baseras på en fast medlemsavgift samt en
variabel del som beror av det antal aktiviteter man önskar deltaga i. Kassören 
redovisade några beräkningar för detta senare alternativ som visar att den som endast 
deltar i en aktivitet får en mindre kostnadsbesparing medan de som deltar i två eller 
flera aktiviteter skulle få en förhållandevis större kostnadsökning.

Mötet diskuterade de olika alternativen vad avser såväl principiell utformning som 
nominella nivåer. En omröstning (via handuppräckning) visade att det fanns stor 
majoritet för styrelsens förslag.

Årsmötet beslutade att avgiften deltagande i aktiviteter under 2015 skall vara 900 kr 
uppdelat på 500 kr för våren och 400 kr för hösten.
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Årsmötet beslutade även om en reducerad avgift för s.k. ”passiva medlemmar” på 200 
kr för helåret 2015. Detta berättigar till deltagande i snabbschack, simultan, etc., d.v.s. 
de aktiviteter som inte omfattas av tisdagsverksamheten eller onsdags- och 
torsdagsturneringarna.

13 Arvoden

Beslutades att inga arvoden skall utgå

14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleant(er).

Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av en ordförande och 6 ledamöter. Inga 
suppleanter skall utses.

15 Val

 Ordförande på ett år

Till ordförande på ett år omvaldes Welam Welamsson

 Hälften av övriga styrelseledamöter på två år

Till ledamöter på två år valdes Mats Bergsten, Rolf Ekengren och Gunnar Hedin

Helge Bergström och Hans Weström valdes på två år 2014 och kvarstår till 2016.

 Ev. fyllnadsval

Till ledamot på ett år valdes Arina Mossiaguine som ersättare för Lars-Erik Åberg 
som valdes 2014 på två år men nu önskar avgå

 Suppleant(er) på ett år

Inga suppleanter skall utses.

 Revisor på ett år

Till revisor på ett år omvaldes Arne Jansson

 Revisorssuppleant på ett år

Till revisorssuppleant på ett år valdes Dimiter Konstantinov

16 Fastställande av antal ledamöter i en valberedning

Beslutades att antal ledamöter i valberedningen skall vara två.

17 Val av valberedning på ett år
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Till valberedning valdes Kjell Persson (sammankallande) och Vojin Tabakovic.

18 Tävlingsverksamhet och matchplanering

I bilaga 5 redovisas det föreslagna programmet för verksamhetsåret 2015.

Programmet överensstämmer med föregående år vad avser tävlingsupplägg. Den enda 
förändringen avser inplacering av anmälda i Bergergrupper på onsdagar som nu 
anpassats till att bli mer rättvis med utgångspunkt ratingtal.

19 Budget

Kassören presenterade en balanserad budget för första halvåret 2015 (Alternativ 1 i 
bilaga 6) baserad på nu kända förutsättningar (en mindre felskrivning rättades).

Årsmötet godkände det framlagda budgetförslaget.

20 Avslutning

Mötesordföranden överlämnade ordförandeklubban till den nya klubbordföranden 
Welam Welamsson som tackade för det givna förtroendet. Mötet tackade de avgående 
styrelseledamöterna Sven-Gunnar Samuelson och Lars-Erik Åberg för deras insatser för
klubben.

Vid protokollet:

Lars-Erik Åberg

Justeras:

Lennart Levin Lars Hörling

Bilagor:

1. Verksamhetsberättelse
2. Ekonomisk redogörelse
3. Revisionsberättelse
4. Förslag om avgifter
5. Tävlingsverksamhet
6. Budget 2014


