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Art
Årsmöte för 2005
Plats
Sundsvalls Schacksällskaps lokal, Köpmangatan 32
Tid
Kl 19.00
Närvarande
Emin Baghomian
Eric Carlsson
Olle Engström
Nils-Åke Malmdin
Napoleon Rivas
Ulf Sawert
Ulrik Schmidt
Mikael Skoglund
Arne Wahlström
Innan mötet öppnades hölls parentation för under spelåret avlidne Jan Ahlzén.
§1. Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av Nils-Åke Malmdin.
§2. Mötets behöriga utlysande
Skriftliga kallelser till mötet hade skickats ut varför mötet beslutats vara behörigt utlyst.
§3. Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp av Nils-Åke Malmdin och godkändes.
§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till årsmötesordförande valdes Nils-Åke Malmdin och till sekreterare Ulrik Schmidt.
§5. Val av två justerare för årsmötesprotokollet
Till justeringsmän valdes Eric Carlsson och Mikael Skoglund.
§6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för säsongen 2004/2005 lästes av Nils-Åke Malmdin och lades till
handlingarna.
§7. Resultat- och balansräkning
Ordinarie kassören Jonas Wålinder hade förhinder varför resultatrapporten för den gångna
säsongen lästes av Eric Carlsson. Klubbens resultat blev -4453,50 kr vilket lämnar 9127,75
kr i tillgångar för klubben den kommande säsongen. Värt att nämna i diskussionen som
följde på rapporten är att klubben missat resebidraget (ca 4000 kr) från SSF på grund av för
sent inkommen ansökan samt att lokalhyran till Lions på 12000 kr/år inte kan förhandlas ner
mer.
§8. Revisionsberättelse
Revisorerna Eric Carlsson och Fredrik Håkansson tillstyrkte balans- och resultaträkningarna
för den gångna säsongen och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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§10. Motioner
Inga motioner till årsmötet hade inkommit.
§11. Medlemsavgifter
Medlemsavgifter bestämdes enligt följande: Seniorer 1000 kr/år, Pensionärer 500 kr/år,
Juniorer och studenter 400 kr/år eller 200 kr/termin, Ungdomar/skolbarn 50 kr/år. Avgiften för
stödmedlem är valfri.
§12. Val
a) Ordförande på 1 år
b)Två ordinarie styrelseledamöter på 2 år
c)Två revisorer på 1 år
d)Valberedning på 1 år

Nils-Åke Malmdin
Eric Carlsson (ny kassör)
Ulrik Schmidt
Emin Baghomian
Jonas Wålinder
Bengt Rhodin
Arne Wahlström

Kvar som ordinarie styrelseledamöter 1 år till är Olle Engström och Thomas Bydén.
Suppleanterna Mikael Skoglund och Ola Ögren omväljs också nästa år. Arne Wahlström
påpekade att det är bra för klubbens image att dess ordförande spelar schack på VM-nivå.
§13. Övriga frågor
a) Nystart för Sundsvallsschacket; SSS kommer att medverka vid Schackets Dag på
Kulturmagasinet 8/10. Affischer har skickats ut till klubbarna Fagervik, Löparen, Njurunda
och Nils-Åke Malmdin, Mikael Skoglund och Arne Wahlström har varit och satt upp sådana
affischer och även information om klubbens aktiviteter på skolorna. Förutom Ordinarie
verksamhet på torsdagar kommer klubben även att ha seniorverksamhet på
måndageftermiddagar och ungdomsverksamhet måndagkvällar med start denna säsong.
Klubben har ny hemsideadress http://sundsvallsschack.se som Per Persson fortsätter att
ansvara för. Eric Carlsson föreslår riktade utskick till pensionärsorganisationer för att försöka
locka ytterligare potentiella medlemmar.
b) Sponsorer Klubben behöver sponsorer för inköp av digitala schackur från DGT och vi
kommer att arbeta för att skicka ut prospekt till företag om att sponsra klubben genom inköp
av en klocka för 700 kr. En platta kommer att fästas på klockan om vem som sponsrat.
Klubben kan också erbjuda sponsorer länkar på hemsidan och annonser i
januariturneringens tryckta tävlingsprogram/bulletin.
c) Sundsvalls Tidning En schackspalt i ST är helt nödvändig både för att tillgodose
schackintresserades behov av lokala nyheter och för att klubben ska synas. Nils-Åke
Malmdin ska jobba för att vi åter ska få en schackspalt i ST. Ulrik Schmidt och Arne
Wahlström delar isåfall på ansvaret att skriva. Arvodet för artiklarna (500 kr/artikel är rimlig
ersättning) går då oavkortat till klubbens kassa.
§14. Mötets avslutande
Nils-Åke Malmdin förklarade mötet avslutat.
Efter mötet bjöds på kaffe med tårta (Malmdins födelsedag) och därefter spelades
årsmötesblixt 1. Arne Wahlström 6p 2. Nils-Åke Malmdin 4,5p 3. Ulrik Schmidt 4p (8
deltagare)
Ulrik Schmidt
Sekreterare

Eric Carlsson
Justeringsman

Mikael Skoglund
Justeringsman

