Göteborgs Schackveteraner

Protokoll från Årsmöte den
7 februari 2012 kl 11.00-11.40
i Galleriet.

§1

Mötets öppnande
Ordförande Ingvar Gummesson hälsade de 31 närvarande medlemmarna
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningsförslaget godkändes.

§4

Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Johan Lönnroth.

§5

Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Rune Torstensson.

§6

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till att justera årsmötesprotokollet och till rösträknare valdes Sigge Ingvason och
Gunnar Johansson.

§7

Parentation över sedan förra årsmötet bortgångna medlemmar
Ordföranden meddelade att sedan föregående årsmöte hade följande medlemmar
gått bort: Yngve Aspström, John Eriksson, Rolf Hambjörk, Olle Svensson och Evert
Wreede. Därefter hölls en tyst minut.

§8

Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet från den 8 februari 2011 godkändes och lades till
handlingarna.

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2011 godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen för 2011 kommenterades kort av kassören,
godkändes och lades till handlingarna.

§ 11

Revisorernas berättelse
föredrogs av Curth Skoglund, godkändes och lades till handlingarna.

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2011
Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
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§ 13

Fastställande av medlemsavgift
Bl a mot bakgrund av att kostnaden för trakteringen vid klubbens möten
överstiger medlemsavgifterna, föreslog den avgående styrelsen en höjning av
medlemsavgiften from 2013 med 25 kr till 250 kr per år, varav 150 kr uttages av
APF. Den nya medlemsavgiften fastställdes av årsmötet.

§ 14

Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner fanns.

§ 15

Val av styrelse och suppleanter
Stefan Rilberg föredrog valberedningens förslag vilket innebar att samtliga
styrelsemedlemmar omvaldes.
Ordförande:
Ingvar Gummesson
Kassör:
Göran Andersson
Tre ledamöter:
Vice ordförande:
Åke Carlsson
Sekreterare:
Rune Torstensson
Ledamot:
Per-Åke Björlin
Två suppleanter:
Leif Kennedy
Kjell Ljungqvist

15.1
15.2
15.3

15.4
§ 16

Val av revisorer och revisorsuppleant
Till revisorer valdes:
Ingvald Börjesson
Curth Skoglund
Till revisorsuppleant valdes:
Sven Amundsson

§ 17

Val av valberedning
Även valberedningen omvaldes och består av Stefan Rilberg och Ingvar Persson
med Stefan som sammankallande och med Kaj Andersson som suppleant.

§ 18

Firmatecknare
Enligt föreningens stadgar § 8, tecknas föreningens firma av ordföranden och
kassören var för sig. Firmatecknare fram tills nästa årsmöte är således
ordföranden Ingvar Gummesson och kassören Göran Andersson var för sig.

§ 19

Avslutning
Då inget ytterligare fanns på dagordningen tackade ordföranden för visat
intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Omval
Omval
Omval

Justerat

Rune Torstensson
Sekreterare

Johan Lönnroth
Ordförande

Sigge Ingvason

Gunnar Johansson
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Utanför den av stadgarna fastställda dagordningen behandlade årsmötet
ytterligare några frågor:


Sigfrid Almgren undrade om det finns möjlighet att via en ”flik” på
Allégårdens Pensionärsförenings hemsida få in information om
Schackklubbens program, nyheter m m.
Sigrid åtog sig att tillsammans med styrelsen undersöka vilka möjligheter
det finns.



Gunnar Johansson ser över klubbens stadgar och kommer eventuellt med
förslag på förändringar.



Då intresset för spel på torsdagarna f n är ytterst begränsat beslutades att
tills vidare ingen från styrelsen obligatoriskt då finns på plats. Den som vill
spela en torsdag kan vända sig till vaktmästaren för att få nycklar och
hänvisning till ledig lokal.
Det går också bra att kontakta Rune i förväg.
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