Sundsvalls Schacksällskap årsmöte 28/8 2008

Plats:Röda Rummet,KFUM,Kyrkogatan 29,2 tr, kl. 18:30

Närvarande:Ulrik Schmidt,Thomas Bydén,Eric Carlsson,Olle Engström,Emin
Baghomian,Mikael Skoglund,Napoleon Rivas,Ulf Södervall,Bengt Rodin,Nils-Åke
Malmdin,Amelie Johansson,Kennet Fahlberg (delvis),Gunnar Hjorth (delvis).

1.Mötet öppnas.Ulrik Schmidt öppnade mötet.
2.Mötets behöriga utlysande.Mötet förklarades behörigt utlyst.
3.Godkännande av dagordning.Dagordningen godkändes.
4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.Till ordförande valdes Ulrik
Schmidt och till sekreterare valdes Thomas Bydén.
5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.Till justeringsmän
tillika rösträknare valdes Bengt Rodin samt Nils-Åke Malmdin.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.Ulrik Schmidt föredrog
årets verksamhet.Kassör Eric Carlsson deklarerade ett mindre underskott för
räkenskapsåret.Hyran har varit en tung utgiftspost.Försäljning av
Restaurangchansen samt verksamheten i Noble Chess Club viktiga
inkomstkällor.
7.Revisorernas berättelse.Revisorerna förklarade räkenskaperna förda i bästa
ordning och på vederbörligt sätt.
8.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.Mötet förklarade styrelsen fria från
ansvar.
9.Förfarande med över- eller underskott i budgeten.Mötet förklarade att
underskottet balanseras in i budgeten.
10.Motioner och förslag.Inga motioner eller förslag hade inkommit.
11.Medlemsavgifter.Mötet beslutade behålla nuvarande årsavgifter.Per Persson
och Gunnar Hjorth undantas från kravet på medlemsavgift p.g.a. arbete med
websidan respektive ungdomsverksamhet.
12.Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.Nuvarande
antal ledamöter och suppleanter behålls.

13.Val av styrelse.Till ordförande på  ett (1) år valdes Ulf Södervall.
Till ledamöter på två (2) år valdes Eric Carlsson samt Thomas Bydén.
Till styrelsesuppleanter på två (2) år valdes Emin Baghomian samt Olle
Engström.
14.Fastställande av antal revisorer och revisorssuppleanter.Mötet beslutade
välja en revisor samt en revisorssuppleant.
15.Val av revisorer.Till revisor valdes Jonas Wålinder med Carl-Olov Stål som
revisorssuppleant.
16.Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.Mötet fastslog att
valberedningen skall bestå av två (2) ledamöter.
17.Val av valberedning.Nils-Åke Malmdin samt Ulrik Schmidt valdes till
ledamöter i valberedningen.
18.Övriga frågor.
● KFUM har erbjudit medlemmarna i SSS medlemskap till kostnaden av 1
krona /medlem.Vi får då ”åtnjuta KFUM:s förmåner”.Oklart vad dessa
består i.Klubben skickar lista på betalande medlemmar till KFUM.
● Tre nycklar till spellokalen fördelades.
● Tidpunkt för samt rondantal i Januariturneringen
ifrågasattes.Förslagsställarens tanke är att en tidigare start kan ge fler
ronder = fler deltagare=inkomster.Användning av Fischerklocka och d:o
betänketid i turneringen önskvärt.Diskussion om huruvida en förläggning
av turneringen till 7-11/1 kan locka spelare som deltagit i Rilton Cup.
● Ulf informerade om parkeringsförbudet på gatan och risken att få
parkeringsböter.
● Lagledare till hösten måste vara klara snarast.Förhoppningsvis fortsätter
Ruben Fuentes samt Jonas Wålinder.
● Tävlingsansvariga behöver hjälp med att bl.a. sköta lottningsprogram
(Monrad,Swiss etc.).Per Persson kanske kan bidra med instruktioner.
● Per Lindroos bjuder på tårta vid Leif Lindroos minnesturnering.
● Det finns en kopiator i anslutning till lokalen.Vi behöver få ett konto till
denna för att kunna använda den.
● Kassören informerade om att hyran inbetalts för kommande 6 månader.
19.Mötet avslutas.Ulrik Schmidt avslutade mötet och den sedvanliga
årsmötesblixten vidtog.

