SUNDSVALLS SCHACKSÄLLSKAP

Art
Plats
Tid
Närvarande

Årsmöte
Storgatan 69 Sundsvall, Klubblokalen
Kl 18.30-20.15
Jonas Wålinder
Mikael Skoglund
Eric Carlsson
Nils Åke Malmdin
Thomas Johnsson
Anders Kling
Carl Olof Stål

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-03

ordförande
sekreterare
kassör

1§
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Vi började mötet med
en tyst minut för vår bortgångne klubbkamrat Ulf Södervall.
2§
Mötets behöriga utlysande
Utlysandet av mötet godkändes.
3§
Godkännande av dagordningen
Mötets dagordning godkändes.
4§
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jonas Wålinder valdes till ordförande till mötet och Mikael Skoglund till sekreterare.
5§
Val av två justerare
Anders Kling och Thomas Johnsson valdes till justerare.
6§
Styrelsens verksamhetsberättelse
Mikael Skoglund läste upp den gångna säsongens verksamhetsberättelse.
7§
Årsbokslut
Eric Carlsson redogjorde bokslutet för verksamhetsåret 2014/2015. Årets resultat blev +3215 kr. De
totala tillgångarna var 9445 kr.
8§
Revisorns berättelse
Carl Olof Stål läste upp revisionsberättelsen och hade inget att anmärka på.
9§
Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
10 §
Motioner och förslag
Inga motioner eller förslag togs upp.
11 §
Val av ordförande, omval/nyval och styrelsemedlemmar.
Jonas Wålinder valdes om som ordförande på ett (1) år. Eric Carlsson omvaldes i två (2) år och
Thomas Johnsson valdes i ett nyval på två (2) år. Mikael Skoglund och Jan Eric Nordin kvarstår på

sina mandat i ett år till. Seppo Saloheimo utgick på egen begäran från styrelsen.
12 §
Val av revisors
Carl Olof Stål omvaldes till revisor på ett (1) år.
13 §
Val av valberedning
Nils Åke Malmdin omvaldes till valberedning på ett (1) år.
14 §
Medlemsavgifter
Mötet beslöt att ha oförändrade medlemsavgifter för 2015/2016. 800 kr för seniorer (20-65 år). För
veteraner/pensionärer är den 500 kr plus ett de måste lösa ett medlemskap i PRO. För juniorer är
medlemsavgiften 500 kr. Eric Carlsson ska mejla ut det rätta kontonumret.
15 §
Övriga frågor
Högoms Skola: Högoms skola har hört av sig och önskar om någon från klubben kunde komma till
skolan cirka en timme en eftermiddag introducera schack i skolan då intresset där har växt.
Hemsidan: Anders Kling och Thomas Johnsson ska försöka att bekanta sig med hemsidan för att
eventuellt uppdatera den. Per Persson och Ronny Heijdenberg kan om möjligt bistå. Mikael
Skoglund ska försöka få fram lösenord till hemsidan.
Ungdomsschack: Man kommer från Sveriges schackförbud att anordna en föreläsning om hur man
undervisar i schack då främst för barn och ungdomar. Det äger rum torsdag den 17 september kl 1316 på Sundsvall gymnasium (fd Hedbergska).
16 §
Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.

Vid Protokollet:

Mikael Skoglund
Sekreterare

Anders Kling
Justerare

Thomas Johnsson
Justerare

