Stockholms Schacksällskap

Årsmöte 17 april 2012
§ 1 Ordföranden Stefan Lindh hälsade de närvarande välkomna och
öppnade det ordinarie årsmötet ett par minuter efter klockan 18.00
§ 2 Till mötesordförande valdes 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
Simon Marder.
§ 6 Röstlängden justerades genom att mötesdeltagarna antecknade sina
namn på en lista som gick runt. Det visade sig att 22 medlemmar, varav
tre s.k. bimedlemmar, dvs. spelare som även tillhör någon annan
klubb, var närvarande.
§ 7 Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen. Under denna punkt
svarade också Michael Wiander på flera frågor angående juniorverksamheten. Christer Forsbom föreslog att en särskild kommitté bör
tillsättas för uppföljning av juniorverksamheten. Styrelsen tar frågan till
sig.
Därefter föredrog klubbens skattmästare Ted Gemzell balans- och
resultaträkningen för det gånga verksamhetsåret och med jämförelser
med åren innan. Årets resultat blev ett underskott på drygt 41 000
kronor p.g.a. att kostnaderna för juniorverksamheten drog över budget.
Detta var dock styrelsen medveten om, och kom därför inte som någon
överraskning. Klubbens värdepappersinnehav har till följd av börsraset
minskat med drygt 250 000 kronor till 953 000 kronor.
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§ 8 Revisorssuppleanten Sten Dillén föredrog revisorernas berättelse och
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret,
viket beviljades av årsmötet.
§ 9 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften höjs för klubbens medlemmar
och bimedlemmar med 100 kronor från och med år 2013, vilket
årsmötet godkände.
§ 10 Det fanns inga förslag till årsmötet från medlemmarna
§ 11 Ted Gemzell presenterade klubbens budget för verksamhetsår 2012.
Årsmötet beslöt att godkänna budgeten.
§ 12 Valberedningens ordförande Christer Nilsson föredrog valberedningens
förslag enligt följande:
a)
Ordförande. Stefan Lindh omvaldes för ytterligare ett år.
b)
Övriga ordinarie ledamöter. Lars Dock, Ted Gemzell och Robert
Spångberg omvaldes för ytterligare två år.
§ 13 Val av revisorer. Berndt Söderborg (revisor) och Sten Dillén
(revisorssuppleant) ovaldes för ytterligare två år.
§ 14 På förslag från årsmötet omvaldes Christer Forsbom och nyvaldes Peter
Lindblom och Simon Marder till klubbens valberedning på ett år.
Christer Forsbom valdes till sammankallande och ordförande för
valberedningen.
§ 15 Till föreningens representanter vid Sveriges Schackförbunds kongress
omvaldes Stefan Lindh (ordinarie) och Peter Carlsten (ersättare).
§ 16 Enligt beslut av årsmötet 2011 är föreningens representanter i
Riltonfondens styrelse för två år framöver Berndt Söderborg
(ordinarie), Stefan Lindh (suppleant) och Ted Gemzell (ersättare).
§ 17 Peter Carlsten meddelade att Sällskapets plakett för förtjänstfulla
insatser kommer att tilldelas ett antal medlemmar vid
säsongsavslutningen den 2012-05-29.
Robert Spångberg meddelade att klubbnålar finns att köpa för 20
kronor styck.
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Lennart Schmidt föreslog att klubben tar fram tröjor med Sällskapets
klubbmärke, som sedan kan säljas till medlemmarna med en liten vinst
för klubben. Styrelsen tar frågan till sig.
Linköpings ASS gör ett försök att blåsa liv i Svenska Cupen efter att
tävlingen inte har spelats på flera år. Tävlingen spelas 7-9 september
2012 med fyrmannalag och med ett särskilt handikappsystem baserat
på lagens genomsnittsranking. Styrelsen har beslutat att betala
anmälningsavgiften, 1 800 kronor, för ett lag från Sällskapet. Resa och
uppehälle får spelarna själva bekosta. Styrelsen kommer att skicka ut
ett upprop via e-post till klubbens medlemmar om att anmäla
eventuellt intresse för denna tävling.
Sällskapets ”Count Down”-snabbschack spelas den 5 juni varje år fram
till jubiléet år 2016. Var årets tävling kommer att spelas meddelas
senare.
§ 18 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat klockan 19.00.

Vid protokollet:

Peter Carlsten
Sekreterare
Justeras:

Stefan Lindh
Ordförande

Simon Marder
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