
Gtiteborgs Schackveteraner
Protokoll frfrn Arsmote 1B febru ari 2020 i Salen, All6girden
Ndrvarande: 34 medlemmar.

$1 Miitets iippnande
Ordforande Sigfr id Almgren hdlsade de ndrvarande vdlkomna och forklarade motet
oppnat.

$2 Arsmiitets behtiriga utlysande
Arsmotet befanns stadgeenligt ut lyst via hemsidan samt skrif t l igt.

53 Val av ordfiirande och sekreterare fiir irsmtitet
Ti l l  ordforande for motet valdes Johan Lonnroth. Ti l l  sekreterare for motet valdes
Anders Kvarby.

54 Val av tv6 iusteringsmdn tillika rtistrdknare
Til l  att justera Arsmotesprotokollet samt vid behov rdkna roster valdes Kaj Andersson
och Roy Berg.

S5 Parentation tiver bortgingna medlemmar
Sedan foregiende mote hade Rolf Peterson avl idit .  I l i ja Nicol ic holl  ett personligt tal och

medlemmarna mindes Rolf samtidigt som en tyst minut holls for honom.

$6 Ftiregdende irsmiitesprotokoll
Foregflende frrsmotesprotokoll  (publicerad pfl  hemsidan) godkdndes och lades t i l l
handlingarna.

$7 Styrelsens verksamhetsberdttelse for 2Ol9
Verksamhetsberdttelsen for 2019, som har varit  publicerad pfl  hemsidan, godkdndes och
lades t i l l  handlingarna.

SB Ekonomisk redovisning fiir 2OL9
Den ekonomiska redovisningen for 201-9, som varit  publicerad pA hemsidan, godkdndes

och lades t i l l  handlingarna,

$9 Revisorernas berdttelse
Revisorernas berdttelse godkdndes och lades t i l l  handlingarna.

$10 Friga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet 201'9.

$11 Fcirfarande med ekonomiskt iiver- eller underskott
Beslutades att overskottet for 2019,5751',51' kr, fors over i ny rdkning.

S12 Faststdllande av medlemsavgift
Motet beslutade, enligt styrelsens forslag, att ldmna medlemsavgiften ofordndrad [100
kr per 5r). Vad gdller nivin for medlemsavgiften t i l lAi l6gflrdens pensiondrsforenin1sA 
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dr den annu ej beslutad. Dock dr den av styrelsen budgeterad t i l l  300 kr som tidigare och
faktureras direkt frfrn APF.

S13 Motioner och proposit ioner
Inga motioner el ler proposit ioner har inkommit.

$14 Val av styrelse och suppleanter
Arsmotet beslutade enligt valberedningens forslag enligt nedan:

0rdforande: Sigfrid Almgren [omvalJ

Kassor: Claes Brauer (omvalJ
Ledamoter: Bjorn Lindskog (t i l l ika tdvl ingsledare, omval)

fan Bohlin (nyval)
Per-Olof Jonbrink (nyval)

Ersdttare: Ulf Nyberg [omval)
Claes Nilsheden [nyval)

Samtl iga dr valda pA ett Ar.

515 Val av revisorer och suppleant
Arsmotet beslutade enligt valberedningens forslag enligt nedan:

Revisorer:

Suppleant:

Lars Andersson [omvalJ
KajAndersson [nyval)
Leif Lind6n [omval)

Alla tre valda pfl ett flr.

516 Val av valberedning
Til l  valberedning beslutade f lrsmotet att vdl ja:

Bert i l  Westergren, sammankallande
Uno Axelsson
Sture Gustavsson [suppleant)

$17 Ovriga frigor
Avgiende vice ordforanden Bo Berg och sekreteraren Anders Kvarby avtackades av
foreningens ordforande Sigfr id Almgren.

De nyvalda ledamoterna forarades med en, av motesordforanden egenhdndigt, virkad
mossa.

$18 Avslutning
Motesordforande tackade for visat intresse och forklarade f lrsmotet avslutat. 
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Johan Lonnroth
Motesordforande
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Motessekreterare
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