Sundsvalls Schacksällskap årsmöte 31/8 2006

Plats:Klubblokalen (Lion’s),Köpmangatan 32,ingång från Torggatan,19:00
Närvarande:Thomas Bydén,Eric Carlsson,Ulrik Schmidt,Arne Wahlström,Jonas
Wålinder,Emin Baghomian,Henrik Stegeby,Per-Olov Engström,Nils-Åke
Malmdin,Bengt Rodin,Mikael Skoglund,Novak Prokopic.
1.Mötets öppnande.Ordförande Nils-Åke Malmdin öppnade mötet.
2.Mötets behöriga utlysande.Skriftliga kallelser hade skickats ut och mötet
förklarades behörigt utlyst.
3.Godkännade av dagordning.Mötet godkände dagordningen.
4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.Till ordförande för mötet
valdes Nils-Åke Malmdin och till sekreterare valdes Thomas Bydén.
5.Val av två justerare och tillika rösträknare.Till justerare samt rösträknare
valdes Mikael Skoglund och Ulrik Schmidt.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.Verksamhetsberättelsen
föredrogs och lades till handlingarna.Bokslutet visade ett överskott på 3734:-.
Arbete med att öka intäkterna via sponsorer etc. fortgår.
7.Revisorernas berättelse.Efter granskad årsredovisning fann revisorerna allt i
god ordning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
8.Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9.Förfarande med över- eller under-skott i bokslutet.Överskottet föreslogs
balanseras i ny räkning.
10.Motioner och förslag.
● Nya stadgar.Föreslagna ändringar:Mötets öppnande tillägges
(§11.1).Godkännande av dagordning tillägges(§11.3).Mötet avslutas
tillägges(§11.16).Val av ordförande ändras från två år till ett år.Referat av
föregående årsmötesprotokoll strykes.
   De föreslagna ändringarna i Sundsvalls Schacksällskaps stadgar antogs av
mötet och de reviderade stadgarna läggs ut på klubbens hemsida.
11.Medlemsavgifter.De nuvarande medlemsavgifterna gäller även kommande
räkenskapsår.

12.Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.Mötet beslutade att
styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
13.Val.
● Till ordförande på ett år valdes Arne Wahlström.
● Till styrelseledamot på 2 år valdes Thomas Bydén och Mikael Skoglund.
● Till styrelseledamot ,med ett år kvar på mandatet, kvarstår Eric Carlsson
och Ulrik Schmidt.
● Till suppleanter på ett år valdes Per-Olov Engström och Emin Baghomian.
● Till revisorer på ett år valdes Jonas Wålinder och Per Persson.
● Till revisorssuppleant valdes Henrik Stegeby.
14.Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.Mötet beslutade att
valberedningen ska bestå av 2 ledamöter varav en sammankallande.
15.Val av valberedning.Till ledamöter i valberedningen valdes Nils-Åke
Malmdin och Bengt Rodin.
16.Övriga frågor.
● Klubben inbjuder medlemmar och” gamla” spelare till Kick-Off fredag
8/9 kl. 18:00.
● Intäkter behövs.Eric arbetar med sponsorfrågan.Får vi in artiklar i ST ger
det 500:-/ st.Henrik S undersöker.Loppis är en möjlighet.Spelbolag har
prövats av andra klubbar med viss framgång.Ett utvecklande av Sundsvall
Open skulle kunna generera intäkter men vi är utrymmesbegränsade och
fler bord krävs.Eventuellt finns en stor lokal i huset eller så får vi
samarbeta med något av stadens hotell.
● MSF vill ha en representant från klubben till Schackets Dag.
17.Avgående ordförande Nils-Åke Malmdin lämnade över
ordförandeklubban till nye ordföranden Arne Wahlström.
18.Ordförande Arne Wahlström avslutade mötet.
Efter mötet vidtogs den sedvanliga årsmötesblixten.

Sekreterare Thomas Bydén                                  Justerare Ulrik Schmidt
Justerare Mikael Skoglund

