
Protokoll fört vid Örgryte SKs årsmöte torsdag 26 januari 2012 
 
Närvarande: 
Ari Ziegler  Ordförande 
Jan-Olof Forsberg Kassör 
Mikael Arnelind  Sekreterare 
Anton Frisk Kockum Ungdomsansvarig 
Johan Eksmyr 
Mikael Carlsson 
Alf Björsson  Valberedning 
Robert Anderzén  
Henrik Frederiksen Ledamot 
Simon Hall 
 
Ari hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
§ 1a                 Mötets behörighetsutlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 
 
b) Val av ordförande för mötet 
Till ordförande valdes Ari Ziegler. 
 
c) Val av sekreterare för mötet. 
Till sekreterare valdes Mikael Arnelind. 
 
d) Val av justeringsman, tillika rösträknare 
Till justeringsmän och rösträknare för dagens protokoll valdes Alf Björsson och Anton Frisk Kockum. 
 
e) Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 2                 Styrelsens verksamhetsberättelse 
a) Verksamhetsberättelse för 2011 ej upprättad än. Komplettering följer. 
Ekonomisk rapport presenterades och godkändes. 
 
b) Frågan om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
Styrelsen beslutas ges ansvarsfrihet. 
 
c) Fastställande av årliga medlemsavgifter 
Mötet beslutar att bibehålla samma nivå som år 2011 för medlemsavgifterna. 
 
§ 3                 Val av styrelseledamöter (Valberedning Alf Björsson) 
Valberedningen föreslår att styrelsen sitter kvar. 
Henrik Frederiksen väljer dock att avgå. 
Robert Anderzén inväljs som ledamot. 
 
a) Ordförande: Ari Ziegler 
b) Ledamot: Robert Anderzén invaldes till ledamot. 
c) Kassör: Jan-Olof Forsberg 
d) Sekreterare: Mikael Arnelind 
e) Ledamot: Johan Eksmyr 
f) Ledamot: Anton Frisk Kockum 
g) Suppleant: Michael Carlsson 
h) Revisor: Ragnar Landin 
i) Valberedning: Alf Björsson 
 
Ungdomsansvarig och ansvarig för hemsidan: Anton Frisk Kockum. 
 
§ 4                Motioner 
Rätt att väcka motion till föreningsmöte äger varje medlem. Det är bra om motionen presenteras skriftligt. 
 
§ 5                 Ekonomin 
18.736 kr i kassan. 



Inga skulder. 
9.180 kr i överskott. 
 
Både kostnader och intäkter har minskat jämfört med 2010. 
Kostnaderna har minskat mer än intäkterna, vilket innebär att ekonomin för 2011 var bättre än för 2010. 
 
§ 6                Övriga frågor 
 
a) Juniorträning 
Simon Hall erbjuder sig att hjälpa till med juniorträning de flesta fredagar, vilket är mycket uppskattat. 
Ari frågar Michael Göransson om även han kan tänka sig agera tränare. 
 
b) Städschema 
Styrelsen får i uppdrag att reglera städning av lokalerna tillsammans med scouterna. 
 
c) Utbyte med Kålltorps Schacksällskap 
Michael Carlsson presenterar en idé om att ha ett större utbyte med Kålltorps Schacksällskap. 
Styrelsen ska fundera vidare på olika former för detta. 
 
d) Alf Björsson uppvaktades för sin 70-årsdag. 
 
§ 7 Mötets avslutande 

 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
Mikael Arnelind  Alf Björsson  Anton Frisk Kockum 


