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Protokoll  frAn irsmote 14 februari2021, iSalen, All6gArden
Ndrvarande:  2B medlemmar.

$1 Mtitets iippnande
Ordforande Sigfr id Almgren hdlsade de narvarande vdlkomna och forklarade motet
oppnat .

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

53 Val av ordfcirande och sekreterare fdr firsmritet
Ti l l  ordforande for motet valdes Iohan Lonnroth. Ti l l  sekreterare for motet valdes
Anders Kvarby.

54 Val av tv6 justeringsmdn tillika rristrdknare
Til l  att justera Arsmotesprotokollet samt vid behov rakna roster valdes Kaj Andersson
och Isak L indblom.

$5 Parentation civer bortgingna medlemmar
Sedan foregiende mote hade Per-Ake Bjorl in avl idit .  Ulf Nyberg, Goran Flisberg och
Claes Nilsheden berattade om Per-Akes gdrning inom schacket och medlemmarna
mindes honom samtidigt som man holl  en tyst minut.

$6 Fdregiende 6rsmiitesprotokoll
ForegAende Arsmotesprotokoll  [publicerad pi hemsidan) godkdndes och lades t i l l
handl ingarna.

$7 Styrelsens verksamhetsberdttelse fiir 2020
Verksamhetsberattelsen for 2020, som har varit  publicerad pfl  hemsidan, godkandes och
lades t i l l  handl ingarna.

$B Ekonomisk redovisning fiir 2O2O
Den ekonomiska redovisningen for 2020, som varit  publicerad pA hemsidan, godkdndes
och lades t i l l  handl ingarna.

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

$10 Friga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen bevil jades ful l  och tacksam ansvarsfr ihet for verksamhetsAret 2020.

$11 Ftirfarande med ekonomiskt tiver- eller underskott
Beslutades att overskottet for 2020,3940 kr, fors over i  ny rdkning. 
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$12 FaststAllande av medlemsavgift
Motet beslutade, enligt styrelsens forslag, att medlemsavgiften for Ar 2021, ska vara 50
kr, vi lket dr hdlften av vad medlemsavgiften varit  under ett normalt verksamhetsAr.

I l inje med detta har dven All6gflrdens pensionarsforening beslutat att deras
medlemsavgift for 2021, ska vara 150 kr fhdlften mot iret fore). Denna medlemsavgift
faktureras direkt fr in APF.

$13 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:

Ordforande:

Kassor :

Sigfr id Almgren [omval)

Claes Brauer [omval)

Ledamoter: Bjorn Lindskog [t i l l ika rankingbokforare, omval)

Jan Bohlin [omval)
Per-Olof  Jonbr ink [omval )

Ersattare: Ulf Nyberg (omval)
Claes Nilsheden [omval)

Samtl iga dr valda pi ett Ar.

515 Val av revisorer och suppleant
Arsmotet beslutade enligt nedan:

Revisorer: KajAndersson, sammankallande [omval)
Bo Berg [nyval)

Suppleant: Leif Lind6n [omval)

Alla tre valda pf ett flr.

S16 Val av valberedning
Til l  valberedning beslutade f lrsmotet att val ja:

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

Al la  t re  va lda p i  e t t  5r .  
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$17 0vriga frAgor
PA frAga av Bo Berg informerade Sigfr id Almgren om foreningens uppskjutna 50-
Arsfirande. Detta ska ske under viren 2022 och bla innehfl l la simultansoel av
stormastarna Pia Cramling och Juan Bellon.

$18 Avslutning
Motesordfbrande tackade for visat intresse och forklarade Arsmotet avslutat.
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