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Örgryte Schackklubb
Protokoll fört vid årsmöte
18 februari 2016
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

Robert förklarar att kallelse till årsmötet har postats på Facebook-sidan samt mailats ut till
alla medlemmar.
Beslut: Mötet befinns vara behörigt utlyst.

3
3.1

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av mötesordförande

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

3.2

Val av mötessekreterare

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

4

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mikael Arnelind och Mikael Carlsson föreslås som justeringsmän, tillika rösträknare.
Beslut: Mötet väljer Mikael Arnelind och Mikael Carlsson till justeringsmän, tillika
rösträknare.
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5

Fastställande av dagordning

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

6

Verksamhetsberättelse

Sekreterare Robert Anderzén har sammanställt verksamhetsberättelsen för 2015. Verksamhetsberättelsen för 2015 föredras.
2015 var ett bra år för Örgyte SK. Några höjdpunkter: Andralaget var ytterst nära att gå upp
till division 1 men fick nöja sig med en andraplats, Klemens Ng vann Skol-NM, Anton Frisk
Kockum vann Hisingen Open och kom på en 6:e plats i CellaVision Chess Cup, före många
GM och IM, och klubben arrangerade ungdomstävlingen Örgrytedraget för sjätte året i rad.
Överlag har både senior- och junior- och skolschacksversamheten fungerat väl med regelbundna
föreläsningar och träningar på klubben.
Beslut: Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

7

Ekonomisk redovisning

Kassör Björn Ryding har sammanställt ekonomiska redovisningen för 2015. Den ekonomiska
redovisningen samt transaktioner under årets gång har granskats av auktoriserad revisor Patrick
Fransson.
Resultatet för 2015 är ett överskott på kr 24 880. Intäkterna uppgick till 117 100 kr och utgifterna
till 92 220 kr. Motsvarande siffror för år 2014 var 3 960 kr, 64 001 kr och 60 041 kr. Både
intäkterna och utgifterna var klart högre jämfört med tidigare år. Resultatet är klart bättre
jämfört med tidigare år. Vid årsskiftet 2015/16 hade klubben 45 560 (150105) kr i kassan.
Motsvarande siffra för årsskiftet 2014/15 var 20 680 kr.
Det starka överskottet förklaras huvudsakligen av skolschacket gått med plus samt att Örgryte
vann Svenska Cupen. Sammanfattningsvis ser ekonomin god ut inför 2016.
Revisor Patrick Fransson har granskat den ekonomiska redovisningen, transaktioner samt protokoll och finner klubbens ekonomi och handlingar i god ordning.
Beslut: Mötet godkänner den ekonomiska berättelsen.
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8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Med bakgrund av revisionen gjord av Patrick Fransson beviljar mötet styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9

Medlemsavgifter

2015 var medlemsavgifterna 1500 kr för seniorer (1000 kr första året) och 750 kr för juniorer,
studenter och pensionärer.
Björn föredrar oförändrade medlemsavgifter med bakgrund av god ekonomi.
En majoritet av styrelsen föredrar att vi behåller medlemsavgifterna för år 2016 på samma nivå
som för år 2015.

Beslut: Mötet beslutar att lämna medlemsavgifterna för 2016 oförändrade. De fastställs
därmed till 1500 kr för seniorer (1000 kr första året), 750 kr för juniorer, studerande och
pensionärer. Skolschacksmedlemskap fastställs till 400 kr per helår och 250 kr per enstaka
termin.

10

Val av styrelse

Mikael Arnelind, valberedningen, presenterar de nominerade kandidaterna till styrelsen.

10.1

Val av ordförande i styrelsen

Mötet föreslår nyval av Nina Blazekovic som styrelseordförande.
Beslut: Mötet väljer Nina Blazekovic till styrelseordförande i ett år.

10.2

Val av övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningen meddelar att kassör Björn Ryding samt revisor Regnar Landin, ej ställer upp
för omval till styrelsen.
Valberedningen föreslår att Robert Anderzén och Ari Ziegler lämnar sina tidigare uppdrag och
väljs till kassör respektive sekreterare.
Valberedningen föreslår omval av Johan Eksmyr som vice ordförande.
Valberedningen föreslår omval av Kristina Törngren och Mikael Carlsson som styrelseledamöter.
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Beslut: Mötet väljer Johan Eksmyr som vice ordförande, Robert Anderzén som kassör, Ari
Ziegler som sekreterare och Mikael Carlsson och Kristina Törngren som styrelseledamöter i ett
år.

10.3

Val av styrelsesuppleanter

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

11

Val av revisor

Mötet föreslår omval av Patrick Fransson som revisor.
Beslut: Mötet väljer Patrick Fransson som revisor i ett år.

12

Val av valberedning

Mikael Arnelind (valberedningen) meddelar att han ställer upp för omval till valberedningen.
Mötet föreslår omval av Mikael Arnelind. 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.

13
13.1

Övriga frågor
Juniorträningen

Alf och Robert har strukturerat upp träningen och har därför valt att starta träningen 17.30
istället för 18.30 som tidigare och fortsätta till 19.30 eller senast 20.00. Träningen sker nu i två
grupper och Alf kommer ta en mer aktiv roll som tränare av den ena.

14

Mötets avslutande

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

Robert Anderzén
Mötessekreterare

Mikael Arnelind
Justerare

Mikael Carlsson
Justerare
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Bilagor
A

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§5 Fastställande av dagordning
§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

Alf Björsson
Ari Ziegler
Johan Eksmyr
Mikael Arnelind
Mikael Carlsson
Robert Anderzén
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