
Göteborgs Schackveteraner
Protokoll från Årsmöte den 7 februari 2017 kl. 10.30 - 11.10 i Salen.

                             
§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Kaj Andersson hälsade de 39 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 Sven Degerfeldt och 
Anders Kvarby. 

§ 7 Parentation över sedan förra årsmötet bortgångna medlemmar
Sedan föregående årsmöte hade Sven Amundsson, Ingvald Börjesson och Thomas 
Pedersen gått bort.
Rune Torstensson talade lite kort om Ingvald och Sven samt meddelade att Thomas 
inte deltagit aktivt i klubbens verksamhet och att ingen närvarande kände honom.

§ 8 Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet från den 2 februari 2016 godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse
för 2016 godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen för 2016 visades med hjälp av projektor och 
kommenterades fylligt av kassören Bryn Roughsedge samt godkändes och lades till 
handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse
föredrogs av Lars Andersson, godkändes och lades till handlingarna.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016
Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 13 Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften, 100 kr, samt 200 kr som 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:

   15.1 Ordförande: Kaj Andersson Omval
   15.2 Kassör: Bryn Roughsedge Omval
   15.3 Tre ledamöter:

Sida 1 av 2



Vice ordförande: Sigfrid Almgren Omval
Sekreterare: Rune Torstensson Omval
Ledamot och ratingansvarig: Björn Lindskog Omval

    15.4            Två suppleanter: Ilija Nikolic Omval
Ulf Nyberg Omval

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant
Bertil Westergren föredrog valberedningens förslag som antogs:
Revisorer: Lars Andersson Omval

Rune Forssén Omval
                        Revisorssuppleant:                         Leif Lindén 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 Övriga frågor
   19.1 Rune Torstensson informerade om den nya utgåvan av vårprogrammet som fått 

ändras på grund av dubbelbokning av Salen.
19.2 Rune påpekade också kassörens önskemål om att i så stor utsträckning som möjligt 

använda klubbens plusgiro   480 95 35 – 0   vid inbetalning av medlemsavgifter och 
olika startavgifter. Bryn står gärna till tjänst med inbetalningskort för dem som inte 
har internetbank.

19.3 Sigge Almgren informerade om den nya adressen   info@schackveteranerna.se   på 
hemsidan (under Organisation - Kontakt) som kan användas om någon vill skicka e-
post som når hela styrelsen.

§ 20 Avslutning
Då inget ytterligare fanns på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och 
avslutade mötet

 Vid protokollet Justerat

Rune Torstensson Johan Lönnroth
Sekreterare Ordförande

Sven Degerfeldt Anders Kvarby

Omedelbart efter mötet överlämnade ordförande Kaj Andersson en vinflaska till 
Göte Teiffel som fyllde 85 år den 6 februari 2017.
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