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Verksamhetsberättelse för Göteborgs Schackveteraner för året 2021

Organisationsnummer 802465-6160

Vid årsmötet den 14 september 2021, som var senarelagt på grund av corona-pandemin, valdes 
nedanstående styrelse och förtroendemän. Ansvarsfördelningen har senare beslutats av styrelsen:

Ordförande: Sigfrid Almgren (omval) Hemsidan
Kassör: Claes Brauer (omval) Vice ordförande
Ledamöter: Björn Lindskog (omval) Turneringsledare o ratingansvarig

Jan Bohlin (omval) Sekreterare
Per-Olof Jönbrink (omval) Lokal- o materialansvarig

Suppleanter: Ulf Nyberg (omval) 
Claes Nilsheden (omval) Bbiträdande turneringsledare

Revisorer: Kaj Andersson sammankallande (omval)
Leif Lindén suppleant (omval)

Valberedning: Bertil Westergren (omval) sammankallande
Uno Axelsson (omval)
Sture Gustavsson, suppleant (omval)

Samtliga valdes på ett år 

Coronaviruset covid-19

Efter att vår verksamhet fick avbrytas i mars 2020 på grund av pandemin kunde vi inte återstarta igen 
förrän den 7 september 2021 och då startade vi med snabbschack. 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar för år 2021 har varit 35. Året innan hade vi 25 medlemmar.

Ekonomi

För året kan vi bokföra ett positivt resultat mycket tack vare att vi erhållit kommunalt aktivitetsbidrag 
grundat på tidigare års verksamhet. Arvode till styrelsen har enligt tidigare praxis inte utbetalats.

Spellokal

Vår verksamheten har under ett antal år ägt rum på Allégårdens bottenplan i ”Salen”. Men genom ett 
tillmötesgående från Allégårdens Pensionärsförening och den akvarellgrupp som målat på tisdagar i 
Galleriet har vi åter kunnat spela i Galleriet redan från start i september. Lokalen är ljusare och mera 
lättillgänglig för stolar och bord och vårt material. 
Allégårdens ombyggnad har under året avslutats.

En inventering av vårt material i Allégården Göteborg utfördes i december 2021 av P-O Jönbrink 
enligt följande:

SKÅP 1(förråd intill Galleriet)
23 st schackbräden, 25 st pjäser i påse samt extrapjäser i trälåda och ask, 3 små fickschack, 2 st större 
magnetbräden + pjäser till magnetbräden, 2 hopfällbara trälådor, 28 digitala schackklockor, 7 st. äldre 
klockor div. höselproppar, batterier, bordsbrickor 1-20, 1 fotoalbum,1 ordförandeklubba, 
årsmöteshandlingar från 2019-2020
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SKÅP 2 (förråd intill Galleriet) 
Stor mängd schackböcker mest äldre, Schacktidskrifter Tfs, schacknytt, SSKK, New in Chess, USB-
minne back-up, Div pennor-tusch, saxar lim, Förlängningssladd,1 kartong innehållande en mängd 
nummerbrickor papp

SKÅP 3 (utanför Allérummet)
1 dator HP laptop ACER sladd till dator, 2 skrivare: Samsung, HP. Skrivarpapper
5 st pjäsuppsättningar i trälådor, BRÄDEN: 3 större träbräden, 4 mindre träbräden, 1 fotoalbum: GoS  
20-årsjubileum, Pärmar innehållande styrelseprotokoll, div protokoll, verksamhetsberättelser, 
bokföring, rondlistor m.m.

Styrelsearbete

Styrelsen har haft tre sammanträde under året. Fördelning av arbetsuppgifterna gjordes 2021-09-14.

Snabbschack 

Turneringen spelades i 8 ronder Schweizer från den 7:e till den 21 september med 30 deltagare. 
Betänketid 25 minuter plus 10 sekunder per drag. Segrare blev Per Green 6½p följt av Kaj Andersson 
6p, Ulf Nyberg och Roy Berg 5½p, Lennart Fransson, Uno Axelsson, Sören Svensson, Kenneth 
Wiman alla 5p.

KM 

KM spelades från den 28 september till den 30 november i tre Bergergrupper med 8 deltagare i varje 
samt en Schweizer grupp med 11 deltagare. Betänketid 90 minuter plus 30 sekunder per drag.
Grupp 1 vanns av Sven Degerfält med 5p, Anders Kvarby blev 2:a på 4½p följd av Ulf Nyberg, Roy 
Berg och Sören Svensson alla på 3½p.
I grupp 2 fick Bertil Westergren och Refik Hodzic 4½p, Kaj Andersson och Jan Bolin följde på 3½p.
Grupp 3 vanns av Göran Flisberg med 5p, Börje Persson 4p, Bo Berg och Per-Olof Jönbrink 3½p.
Grupp 4 vanns av Kristjan Hallberg på 5½p, Martin Carlsson 5p, Ilia Nicolic och Carl-Gustaf Jarebo 
fick båda 4½p.

Lusseblixt

Lusseblixten spelades den 14 december 2021 med 17 deltagare i 7 ronder. Tätplaceringarna 
blev: Hans Svedberg 7p, Roy Berg 5p, Ulf Nyberg och Jan Bohlin 4½p

Allégårdens Pensionärsförening (APF)

Den nya ledningen för APF har meddelat att de tills vidare inte avser att sända ut räkningar till oss på 
medlemsavgifter. De har istället begärt att vi informerar våra medlemmar att de själva skall betala in 
avgifterna. Medlemsavgiften för 2021 var 150,- kr och för 2022 är den 300,- kr. 
Avgiften till APF är ett krav för att få tillgång till lokalerna.

Övrigt

Vårt planerade 50 årsfirande har vi tvingats skjuta upp till senare tillfälle på grund av pandemin. 
Detsamma gäller för Stockholmsresan och utbytet med Stockholms veteraner.

Göteborg den 14 februari 2022

…............................. ….............................. …...............................
Sigfrid Almgren Claes Brauer P-O Jönbrink
Ordförande Kassör Lokal- o materialansvarig
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