
Göteborgs Schackveteraner Protokoll från årsmöte den

30 januari 2018

Kl. 10.30 – 11.10 i Salen

Närvarande c:a 35 medlemmar.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Kaj Andersson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

§2 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst ( hemsidan + e-post ).

§3 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Val av mötesordförande

Till ordförande av årsmötet valdes Johan Lönnroth.

§5 Val av mötes-sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Ulf Nyberg.

§6 Val av justeringsmän/rösträknare

Till att justera årsmötesprotokollet samt räkna röster valdes Claes 
Brauer och Sven Degerfeldt. 

§7 Parentation över bortgångna medlemmar

Sedan föregående årsmöte hade Curt Skoglund, Kjell Ljungqvist och 
Rune Torstensson avlidit. Leif Kennedy lämnade några personliga 
minnesord över Curt Skoglund, och mötesordföranden omnämnde 
Kjell Ljungqvist som en alltigenom sympatisk medlem. Vad gäller 
Runes stora betydelse för Schackveteranerna har detta tidigare 
betonats på hemsidan, vitsordats av många medlemmar samt tyst 
minut hållits ronden efter att dödsfallet blivit känt.

§8 Föregående årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet från den 7 februari 2017, godkändes och lades 
till handlingarna.
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§9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017, som varit publicerad på 
hemsidan, kommenterades kortfattat av ordf. Kaj Andersson och 
godkändes därefter samt lades till handlingarna. 

§10 Ekonomisk berättelse för 2017

Den ekonomiska berättelsen för 2017 visades på bildskärm. 
Kassören Bryn Roughsedge kommenterade de ändringar som gjorts 
i redovisningen jämfört med föregående räkenskapsår. Berättelsen 
godkändes och lades till handlingarna.

§11 Revisorernas berättelse

Föredrogs av Rune Forssén, godkändes och lades till handlingarna.

§12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 
2017

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 2017.

§13 Fastställande av medlemsavgift

Mötet beslutade, på styrelsens inrådan, att behålla årsavgiften för 
2018 oförändrad ( 100 kr ) i förhållande till 2017. Årsavgiften till APF
är oförändrat 200 kr och faktureras från APF.

§14 Motioner och propositioner

Inga sådana inkomna.

§15 Val av styrelse och suppleanter

Bertil Westergren framförde valberedningens förslag. Mötet följde 
förslagen och valde styrelse och suppleanter enligt följande:

Ordförande Sigfrid Almgren, nyval      

Kassör Bryn Roughsedge, omval 

Ledamöter Björn Lindskog, omval

Anders Kvarby, nyval

Bo Berg, nyval

Suppleanter Ilja Nikolic, omval och Ulf Nyberg, omval
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§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Bertil Westergren föredrog valberedningens förslag, som mötet 
antog enligt följande:

Revisorer Lars Andersson, omval

Rune Forssén, omval

Revisorssuppleant Leif Lindén, omval

§17 Val av valberedning

Mötet omvalde valberedningen enligt följande:

Bertil Westergren, sammankallande

Uno Axelsson

Sture Gustavsson

§18 Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar §8 tecknas föreningens firma av 
ordförande och kassör var för sig. Till nästa årsmöte tecknar alltså 
Sigfrid Almgren och Bryn Roughsedge firma var för sig.

§19 Övriga frågor

19.1 Seden bjuder att nya förtroendevalda föräras en hos 
mötesordföranden hemvirkad mössa. Anders Kvarby och Bo Berg 
fick alltså välja ut varsin sådan.

19.2 Avgående klubbordföranden Kaj Andersson avtackades med 
blommor och vinflaska för sitt idoga arbete i klubbens tjänst.

§20 Mötets avslutande

Då inget ytterligare fanns på dagordningen tackade 
mötesordföranden för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justerat

Ulf Nyberg Johan Lönnroth

Mötessekreterare Mötesordförande

Claes Brauer Sven Degerfeldt
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