Göteborgs Schackveteraner
Protokoll från Årsmöte den 2 februari 2016 kl. 10.40 - 11.30 i Salen
§1

Mötets öppnande
Ordförande Kaj Andersson hälsade de 29 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 Bo Berg och Claes Brauer.

§7

Parentation över sedan förra årsmötet bortgångna medlemmar
Sedan föregående årsmöte hade Göran Andersson, Göran Carlsson, Lars Borgström, Hugo Florin, Ingvar
Gummesson, Risto Latvala, Teemu Pekkanen, Per-Axel Persson,
Björn Sandberg, Piotr Slomian, Evald Tohver och Onni Vasara gått bort.
Ulf Nyberg talade lite om Teemu och Johan Lönnroth berättade om Lars som gått i samma skola och
gemensamt värvats av Arne Berggren till SS Manhem.

§8

Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet från den 10 februari 2015 godkändes och lades till handlingarna.

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen för 2015 kommenterades kort av vår nye kassör samt godkändes och lades till
handlingarna.

§ 11

Revisorernas berättelse
föredrogs av Lars Andersson, godkändes och lades till handlingarna.
Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2015
Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12
§ 13

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften, 300 kr, varav 200 kr faktureras av APF, fastställdes av mötet.
Avgiften till APF har fr.o.m. 2016 höjts med 50 kr.

§ 14

Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner fanns.

§ 15

Val av styrelse och suppleanter
Bertil Westergren föredrog valberedningens förslag till ny styrelse som omvaldes i sin helhet:
Ordförande:
Kaj Andersson
Omval
Kassör:
Bryn Roughsedge
Omval
Tre ledamöter:
Vice ordförande:
Sigfrid Almgren
Omval
Sekreterare:
Rune Torstensson
Omval
Ledamot och ratingansvarig:
Björn Lindskog
Omval
Två suppleanter:
Ilija Nikolic
Omval
Ulf Nyberg
Omval

15.1
15.2
15.3

15.4

§ 16

Val av revisorer och revisorssuppleant
Bertil Westergren föredrog valberedningens förslag som antogs:
Revisorer:
Lars Andersson
Rune Forssén
Revisorssuppleant:
Leif Lindén

Omval
Nyval
Omval

§ 17

Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Bertil Westergren och Uno Axelsson med Bertil som sammankallande och med
Sture Gustavsson 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 Kaj Andersson och kassören Bryn
Roughsedge var för sig.

§ 19
19.1

Övriga frågor
Rune T. informerade kort om Veteran-DM som startar den 9 februari.

19.2

Sören Svensson rapporterade att SS Manhem har sin årliga schackvecka i Mölnlycke kulturhus den 12 – 21
augusti. Man kommer bl.a. att genomföra en stormästarturnering och en öppen turnering. Eventuellt
kommer man också att arrangera en veteranturnering. Sören erbjöd sig att kontakta en GM-spelare om vi
under veckan önskar ordna en simultan eller för ett föredrag.

19.3

Sören informerade också om att det varje år arrangeras många veteran-turneringar, både individuella och
i lag, runt om i Europa. Han lämnar gärna upplysningar.

19.4

Lars Thorelli undrade om det finns någon historik att läsa om klubben. Sigge Almgren meddelade att en
sammanfattande historik finns på GSV:s hemsida och att en mera omfattande med bilder finns i klubbens
arkiv.

19.5

Lars föreslog också att det borde finnas någon form av mentorverksamhet för nya medlemmar. Styrelsen
lovade att ta upp detta på nästa möte.

19.6

Sigge efterlyste tips om Hemsidan (www.schackveteranerna.se) samt partier spelade på klubben för
publicering där.

19.7

Meddelades att priser i Luciablixten 2015 (ingen startavgift) för att undvika onödig penninghantering utgår i
form av fri startavgift i Snabb-KM respektive Veteran-DM.
Johan förärade under jubel Bryn och Leif L var sin egentillverkad virkad mössa.

19.8
§ 20

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

Johan Lönnroth
Ordförande

Justerat av:
Bo Berg

Claes Brauer

