Stockholms Schacksällskap

Årsmöte 22 april 2014
§ 1 Ordföranden Stefan Lindh hälsade de närvarande välkomna och
öppnade det ordinarie årsmötet klockan 18.05.
§ 2 Till mötesordförande valdes klubbens ordinarie ordförande Stefan Lindh.
§ 3 Till mötessekreterare valdes ordinarie sekreteraren Peter Carlsten.
§ 4 Årsmötet ansåg sig stadgeenligt kallat.
§ 5 Till justeringsman, att jämte ordföranden justera protokollet, valdes
Anders Öhlund.
§ 6 Röstlängden fastställdes till 23 medlemmar, varav två s.k. bimedlemmar,
dvs. spelare som även tillhör någon annan klubb, var närvarande.
§ 7 Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen inklusive balans- och
resultaträkningen för det gångna verksamhetsåret. En närmare
information om klubbens aktieinnehav lämnades också.
§ 8 Revisorn Sten Dillén föredrog revisorernas berättelse och
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret,
viket beviljades av årsmötet.
§ 9 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för seniorer höjs från nuvarande
600 kronor till 700 kronor för säsongen 2015. Höjningen motiverades
med att när inträdesavgifterna till Salongerna avskaffades för spelarna
innebar det bl.a. höjda lokalhyror för klubbarna. Årsmötet biföll
förslaget.
§ 10 Det fanns inga motioner till årsmötet från medlemmarna.
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§ 11 Ted Gemzell presenterade klubbens budget för verksamhetsåret 2014.
Sven-Gunnar Samuelsson föreslog att styrelsen till nästa år specificerar
posten lite närmare, så att det blir lättare att förstå för medlemmarna.
§ 12 Valberedningens ordförande Christer Forsbom föredrog
valberedningens förslag enligt följande:
a)
Ordförande. Stefan Lindh omvaldes för ytterligare ett år.
b)
Övriga ordinarie ledamöter. Ted Gemzell, Lars Dock och Robert
Spångberg omvaldes för ytterligare två år. (Peter Carlsten, Mikael Helin
och Michael Wiander har ett år kvar som ledamöter.)
§ 13 Val av revisorer. Berndt Söderborg och Sten Dillén omvaldes till
revisorer för ytterligare två år. (Sven-Gunnar Samuelsson har ett år
kvar som revisorssuppleant.)
§ 14 På förslag från årsmötet omvaldes Christer Forsbom och Peter Lindblom
till klubbens valberedning på ett år. Göran Adamsson nyvaldes på ett
år. Christer Forsbom valdes till sammankallande och ordförande för
valberedningen.
§ 15 Till föreningens representanter vid Stockholms Schackförbunds kongress omvaldes Stefan Lindh (ordinarie) och Peter Carlsten (ersättare).
§ 16 Det var dags att utse föreningens representanter i Riltonfondens
styrelse för perioden 2014-2017. På valberedningens förslag omvaldes
Berndt Söderborg (ordinarie), Stefan Lindh (suppleant) och Ted
Gemzell (ersättare). Berndt Söderborg passade på att berätta lite om
Riltonfonden, bl.a. om den skattefrihet som fonden återigen åtnjuter.
§ 17 Övriga ärenden.
a) Ordföranden informerade om planeringen av jubiléumsturneringen
år 2016, då klubben fyller 150 år. Siktet är inställt på en öppen nio
ronders turnering med ett antal inbjudna stormästare som
dragplåster och tävlingen kommer att spelas mellan den 30 april och
8 maj 2016, för att dra nytta av så många helgdagar som möjligt.
Den ekonomiska kalkylen ligger på ca 450 000 kronor, varav
klubben bidrar med hälften. Förslag från medlemmar på årsmötet
var att styrelsen bör undersöka om det är möjligt att klubbens egna
medlemmar kan få rabatterad startavgift.
Någon gång under året kommer vi också att arrangera en fest för
klubbens medlemmar, men detta här finns än så länge inga
närmare planer. Peter Lindblom föreslog att klubben arrangerar ett
fyrverkeri i samband med festen.
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b) Ordföranden informerade om att Stockholm SS har blivit inbjudna
till vår vänklubb i Berlin för schackspelande och annat umgänge
under pingsthelgen 6-9 juni 2014. Inbjudan till klubbens
medlemmar kommer att mailas ut och information kommer också
att finnas på klubbens hemsida.
c) Schack-SM spelas i år i Borlänge under juli månad. Lars Dock
kommer att närvara, och åtar sig att vidarebefordra anmälningar till
deltagande i SM. Han ställer också upp som coach för dem så
önskar.
d) Det kommer också att spelas intressanta tävlingar både i Prag och
Budapest under sommaren. Mer information om detta kommer att
läggas ut på hemsidan. Sven-Gunnar Samuelsson tipsade också om
att det kommer att arrangeras en del trevliga sidoarrangemang i
samband med Schack-OS i Tromsö i augusti 2014.
e) Bojan Stoilov frågade om förbundet och Stockholms SS kommer att
vara kvar i Salongerna eller om nya lokaler är på gång. Denna fråga
handläggs emellertid av Stockholms Schackförbunds styrelse, som
hade sammanträde om bl.a. just lokalfrågan samtidigt som detta
årsmöte. Frågan för alltså besvaras vid senare tillfälle.
§ 18 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat klockan 19.20.

Vid protokollet:

Peter Carlsten
Sekreterare
Justeras:

Stefan Lindh
Ordförande

Anders Öhlund
Justeringsman
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