
Gei, teborgs Schackveteraner
I)r:<rtokoll frf,n flrsmote 29 januari20Lg i Salen, All6girden
Ndrvarande: 37 medlemmar.

$ 1 Mtitets iippnande
(.trrlf'orande Sigfrid Almgren hAlsade de nirvarande vdlkomna och fdrklarade motet
rippni:rt.

3i2 ArsmiiteLs behiiriga utlysande
Arsrnotet befanns stadgeenligt utlyst via hemsidan samt skriftligt.

$:] Val av ordfiirande och sekreterare fiir flrsmiitet
'f ill ordf.,irarrde for motet valdes Johan Lonnroth. Till sekreterare for motet valcles
r\nders l(varby.

$4 Vat av tvfl iusteringsmin tillika riistrdknare
l'ill att justera irsmdtesprotokollet samt vid behov rdkna roster valdes Kaj Andersson
or:h fan Herrman.

$5 Parentation iiver bortgflngna medlemmar
lierl;rn friregflende mote hade Rolf Sannes avlidit. Medlemmarna mindes Rolf och holl en

tl':;t ntinut ftir honom.

li6 ltiiregiende flrsmiitesprotokoll
Foregflende irsmotesprotokoll (publicerad pA hemsidan) godkindes och lades till
h;rndlingarna.

$7 Styrelsens verksamhetsberlttelse fiir 2 0 18
\,'erl<samhetsberiittelsen frir 201.8,som har varit publicerad pfl hemsidan, godkdndes och
lades ti l l  handlingarna.

{i8 likonomisk redovisning fiir 2Ol8
l.)en ekonomiska redovisningen for 2078, som varit publicerad pfl hemsidan, godkAndes

och lades till handlingarna.

$9 Revisorernas berflttelse
l{evisorermas berittelse godkiindes och lades till handlingarna.

$10 Frflga om styrelsens ansvarsfrihet
Iilyrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet 2018.

$.11 Fiirfarande med ekonomiskt tiver- eller underskott
Ileslutades att overskottet for 2018,LA70,59 kr, fors river i ny riikning.

$ 1,2 Faststillande av medlemsavgift
ldgtet beslutade, enligt styrelsens forslag, att l6mna medlemsavgiften ofordndrad [100
Ir. per flr.). Vad giiller nivfln for medlemsavgiften till All6gflrdens pensionirsforening si
iir ,lerr dnnu ej beslutad. Den har tidigare varit 200 kr och faktureras direkt friln APF ' 
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$ 13 Motioner och propositioner
Inlta motioner eller propositioner har inkommit.

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

Ordforande:

l(assor:
Lerlamdter:

Iirsdttare:

I{evisorer:

I iuppleant:

liarntliga dr valda pfl ett flr.

$ 15 Val av revisorer och suppleant
An;rnrjtet beslutade enligt valberedningens forslag enligt nedan:

Sigfrid Almgren (omval)

Claes Brauer fnyval)
Bo Berg fomval)
Bjrirn Lindskog (tillika tdvlingsledare, omvalJ
Anders Kvarby (omval)
Ilija Nicolic (omval)
Ulf Nyberg [omval)

Lars Andersson (omval)
Rune Forss6n (omval)
Leif Lind6n fomval)

Alla tre valda pfl ett ir.

$16 Val av valberedning
'l'ill valberedning beslutade flrsmotet att vdlja:

llertil Westergren, sammankallande
I.lno Axelsson
Str.i re Gu stavsson fsuppleant)

$ [7 Ovriga frigor
Avgiende kassoren Bryn Roughshedge awackades av foreningens ordforande Sigfrid
Almgren.

$ 18 Avslutning
lvtOtesordforande tackade for visat intresse och forklarade flrsmotet avslutat.

, /7 ,a Ic,4,U///,4- // l\"nders l(varby I
Mritessekreterar6

lohan Ltinnroth
M(itesordforande f/steringsman


