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Örgryte Schackklubb
Protokoll fört vid årsmöte
19 februari 2015
Tid: 18:30
Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan

1

Mötets öppnande

Ordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

Mötets behöriga utlysande

Anton Frisk Kockum förklarar att kallelse till årsmötet har publicerats på hemsidan, postats
på Facebook-sidan samt mailats ut till medlemmarna inom stadgeenlig tid.
Beslut: Mötet befinns vara behörigt utlyst.

3

Fastställande av dagordning

Ari Ziegler föredrar dagordningen enligt Bilaga A.
Beslut: Mötet fastställer dagordningen enligt Bilaga A.

4
4.1

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av mötesordförande

Ari Ziegler föreslås som mötesordförande.
Beslut: Mötet väljer Ari Ziegler till mötesordförande.

4.2

Val av mötessekreterare

Robert Anderzén föreslås som mötessekreterare.
Beslut: Mötet väljer Robert Anderzén till mötessekreterare.
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5

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Johan Eksmyr och Per-Olof Gromark föreslås som justeringsmän, tillika rösträknare.
Beslut: Mötet väljer Johan Eksmyr och Per-Olof Gromark till justeringsmän, tillika
rösträknare.

6

Verksamhetsberättelse

Sekreterare Robert Anderzén har sammanställt verksamhetsberättelsen för 2014. Verksamhetsberättelsen föredras med tillägget att tre korrektioner görs.
2014 var ett bra år för Örgyte SK. Några höjdpunkter: Förstalaget försvarade sin plats i Elitserien, andralaget kom på andraplats i div II, Klemens Ng vann Skol-SM, Mikael Arnelind
vann Hisingen Open, Anton Frisk Kockum vann Flunsåsschacket, och klubben arrangerade
ungdomstävlingen Örgrytedraget för femte året i rad. Överlag har både senior- och junior- och
skolschacksversamheten fungerat väl med regelbundna föreläsningar och träningar på klubben,
flitigt deltagande i tävlingar och flera nya medlemmar.
Beslut: Mötet godkänner verksamhetsberättelsen med de föreslagna korrektionerna.

7

Ekonomisk redovisning

Kassör Björn Ryding har sammanställt ekonomiska redovisningen för 2014. Siffrorna för Örgrytedraget 2014 är inte fullt redovisade ännu.
Resultatet för 2014 är ett överskott på 3 960 kr. Intäkterna uppgick till 64 001 kr och utgifterna
till 60 041 kr. Motsvarande siffror för år 2013 var -8 059 kr, 53 988 kr och 62 047 kr. Intäkter
var klart högre medan utgifter stannade på ungefär samma nivå. Resultatet är väsentligt bättre
än året innan. Vid årsskiftet 2014/15 hade klubben 20 680 kr i kassan. Motsvarande siffra för
årsskiftet 2013/14 var 16 720 kr.
Den positiva trenden förklaras huvudsakligen av att medlemstillväxten varit positiv och att
barnen i skolschacket numera betalar skolschacksmedlemskap. Siffrorna förvrids dock aningen
av att prispengarna från Svenska Cupen 2013 betalades ut först 2014. Sammanfattningsvis ser
ekonomin god ut inför resten av 2015.
Revisor Ragnar Landin ombeds granska den ekonomiska redovisningen (Ragnar kunde ej närvara).
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Beslut: Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen under förutsättningen att revisor
Ragnar Landin inte finner några felaktigheter. Om så är fallet eller Ragnar inte har möjlighet
att granska redovisningen utlyses ett extrainsatt årsmöte.

8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 under förutsättningen
som nämns i §7.

9

Medlemsavgifter

2014 var medlemsavgifterna 1500 kr för seniorer (1000 kr första året) och 750 kr för juniorer,
studenter och pensionärer.
Björn föredrar oförändrade medlemsavgifter och uppskattar att det inte kommer uppstå likviditetsproblem längre fram. Johan menar på att klubben har haft samma medlemsavgifter i
nästan 10 år och frågar om det inte är dags att höja.
Robert menar på att det bör finns en anledning till att höja medlemsavgifterna, särskilt med
avseende på att klubbens ekonomi ser god ut och Örgryte Schackklubb redan har den högsta
medlemsavgiften av alla klubbar i Göteborgsregionen.
Mötesordförande Ari Ziegler beslutar att en omröstning ska ske för att besluta mellan Björns
och Johans förslag.
Johan föreslår att skolschacksmedlemskap uppgår till 400 kr per helår och 250 kr per enstaka
termin.
Beslut: Mötet beslutar efter omröstning att lämna medlemsavgifterna för 2015 oförändrade.
De fastställs därmed till 1500 kr för seniorer (1000 kr första året), 750 kr för juniorer,
studerande och pensionärer. Skolschacksmedlemskap fastställs (fr.o.m. hösten 2015) till 400 kr
per helår och 250 kr per enstaka termin.

10

Val av styrelse

Alf Björsson, valberedningen, presenterar de nominerade kandidaterna till styrelsen.

10.1

Val av ordförande i styrelsen

Mötet föreslår omval av Ari Ziegler som styrelseordförande.
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Beslut: Mötet väljer Ari Ziegler till styrelseordförande i ett år.

10.2

Val av övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningen meddelar att styrelseledamöter Anton Frisk Kockum, Simon Hall och Terese
Wedelin ej ställer upp för omval till styrelsen.
Valberedningen föreslår omval av Johan Eksmyr som vice ordförande, Björn Ryding som kassör
och Robert Anderzén som sekreterare.
Valberedningen föreslår nyval av Kristina Törngren och Nina Blazekovic som styrelseledamöter.
Mötet föreslår att Mikael Carlsson lämnar sitt uppdrag som suppleant och blir invald som
styrelseledamot.
Beslut: Mötet väljer Johan Eksmyr till vice ordförande, Björn Ryding till kassör, Robert
Anderzén till sekreterare och Mikael Carlsson, Kristina Törngren och Nina Blazekovic till
styrelseledamöter i ett år.

10.3

Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen meddelar att Dag Wedelin ej ställer upp för omval till styrelsesuppleant.
Mötet föreslår nyval av Per Green som styrelsesuppleant.
Beslut: Mötet väljer Per Green till styrelsesuppleant i ett år.

11

Val av revisor

Mötet föreslår omval av Ragnar Landin som revisor. Ragnar blir förfrågad.
Beslut: Mötet väljer Ragnar Landin som revisor i ett år om han accepterar. Ifall Ragnar
tackar nej utlyses ett extrainsatt årsmöte.

12

Val av valberedning

Alf Björsson meddelar att han ej ställer upp för omval till valberedningen.
Mikael Arnelind föreslås som valberedning. Om Mikael föredrar så kan en till person ingå i
valberedningen på Mikaels förslag.
Beslut: Mötet väljer Mikael Arnelind (sammankallande) till valberedningen. På Mikaels
förslag kan en till person ingå.
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13
13.1

Övriga frågor
Allians med SK Kamraterna

Alf Björsson undrar om klubben skulle gynnas av en allians med SK Kamraterna, särskilt i
ljuset av att Anton Frisk Kockum inte längre kommer spela i förstalaget samt att det är osäkert
om Adam kommer spela i sammandraget under våren och framöver. Anton, Ari och Johan
ifrågasätter detta och menar på att klubben inte skulle gynnas något särskilt och att det finns
andra faktorer i spel, bl.a. att nya medlemmar kan gå med i klubben.
Ari och Mikael menar att en allians med Kålltorps SS skulle gynna klubben mer då båda klubbar
har en nybyggaranda som Kamraterna SK inte riktigt har. Dessutom ställer medlemmarna i
både Örgryte SK och Kålltorps SS upp för spel i de flesta sammanhang.

13.2

Larmet

Per-Olof Gromark undrar om det finns något sätt att undvika att larmet går av vid sena kvällar
(efter 23.00). T.ex. när KM spelades i höstas så gick larmet flertalet gånger.
Beslut: Mötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka ifall det finns något sätt att undvika att
larmet går vid sena kvällar.

14

Mötets avslutande

Mötesordförande Ari Ziegler tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ari Ziegler
Mötesordförande

Robert Anderzén
Mötessekreterare

Johan Eksmyr
Justerare

Per-Olof Gromark
Justerare
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Bilagor
A

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av dagordning
§4 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§6 Verksamhetsberättelse
§7 Ekonomisk redovisning
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Medlemsavgifter
§10 Val av styrelse
§11 Val av revisor
§12 Val av valberedning
§13 Övriga frågor
§14 Mötets avslutande
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B

Närvarolista

Anton Frisk Kockum
Alf Björsson
Ari Ziegler
Johan Eksmyr
Kristina Törngren
Mikael Carlsson
Nina Blazekovic
Per Green
Per-Olof Gromark
Robert Anderzén
Terese Wedelin
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