Stockholms Schacksällskap

Årsmöte 26 mars 2013
§ 1 Ordföranden Stefan Lindh hälsade de närvarande välkomna och
öppnade det ordinarie årsmötet några 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
Kent Färdig.
§ 6 Röstlängden justerades genom att mötesdeltagarna antecknade sina
namn på en lista som gick runt. Det visade sig att 21 medlemmar, varav
två s.k. bimedlemmar, dvs. spelare som även tillhör någon annan
klubb, var närvarande.
§ 7 Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen. Han kommenterade
därvid att kostnaderna för seniorverksamheten har ökat framför allt
beroende på höga lokalkostnader för att spela i Schacksalongerna. Det
uppstod en diskussion om att kanske minska antalet lag för att minska
kostnaderna, men styrelsens lagansvarige, Mikael Helin, framförde då
att klubben haft som motto i många är att alla som vill spela lagmatch
också ska få möjlighet att göra det. Christer Forsbom ifrågasatte om det
är nödvändigt med prispengar i tävlingarna. Beslöts att styrelsen tar
med sig synpunkterna till kommande styrelsesammanträden. Michael
Wiander berättade om klubbens juniorverksamhet.
Därefter föredrog klubbens skattmästare Ted Gemzell balans- och
resultaträkningen för det gångna verksamhetsåret.
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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 föreslår att medlemsavgiften för seniorer höjs till 600 kronor.
§ 10 Det fanns inga motioner till årsmötet från medlemmarna
§ 11 Ted Gemzell presenterade klubbens budget för verksamhetsår 2013.
Årsmötet beslöt att godkänna budgeten samt fastställa årsavgiften för
seniorer till 600 kronor fr.o.m. år 2014.
§ 12 Valberedningens ordförande Christer Forsbom föredrog
valberedningens förslag enligt följande:
a)
Ordförande. Stefan Lindh omvaldes för ytterligare ett år.
b)
Övriga ordinarie ledamöter. Peter Carlsten, Mikael Helin och Michael
Wiander omvaldes för ytterligare två år.
§ 13 Val av revisorer. Berndt Söderborg omvaldes och Sten Dillén valdes
revisorer för ytterligare två år. Sven-Gunnar Samuelsson valdes till
revisorssuppleant för två år.
§ 14 På förslag från årsmötet omvaldes Christer Forsbom, 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 Vid förra årsmötet föreslog en av medlemmarna att klubben skulle ta
fram en tröja med klubbmärke till försäljning. Som svar på detta har
SSS i stället tagit fram en klubbskjorta. Den är svart med klubbmärket
i vitt på ryggen. Michael Wiander kommer att ha skjortorna till
försäljning på ordinarie klubbkvällar för 350 kronor styck.
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På ordförandens förslag valdes Michael Wiander till hedersmedlem i
Stockholms Schacksällskap. Motiveringen är att Michael på ett
oförtrutet sätt ägnat en stor del av sin tid till att bygga upp klubbens
juniorverksamhet.
§ 18 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat klockan 19.15.

Vid protokollet:

Peter Carlsten
Sekreterare
Justeras:

Stefan Lindh
Ordförande

Kent Färdig
Justeringsman

3

