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Årsmöte 24 februari 2021 Örgryte Schackklubb 19:00-20:30 
Plats: Zoom-möte 
 
 
Närvarande: 
Cilla Andersson  
Robert Anderzén 
Mikael Arnelind 
Mikael Carlsson  
Peter Dahlin      
Johan Eksmyr       
Anton Frisk Kockum  
Erik Granberg 
Ola Grimsholm 
Jakob Henriques 
Louise Olsson  
Ari Ziegler     
    
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Louise Olsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 
2. Mötets behöriga utlysande 

Deltagarna instämde i att mötet har utlysts korrekt. 
 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Louise Olsson valdes till ordförande för mötet.  
Cilla Andersson valdes till sekreterare. 
 

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Mikael Carlsson och Anton Frisk Kockum valdes till justeringsmän och rösträknare. 

 
5. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 
 

6. Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen har delgivits styrelsen via mail före årsmötet och är justerad av 
Louise Olsson och Anton Frisk Kockum. Berättelsen godkändes vid mötet. 
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7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse 
Mötesordföranden gick igenom den ekonomiska redovisningen. Totalt har klubbens 
tillgångar ökat från 85221 kr vid slutet av 2019 till 101506 kr vid slutet av 2020.  
Örgryte SK beviljade en förskottsbetalning för Gustav Törngrens studier vid 
Schackgymnasiet i Norge efter att detta godkänts vid styrelsemötet den 19 mars. 
Schackakademin ska återbetala detta till klubben men det har inte skett under 2020. Ari 
Ziegler skickar in en ansökan om bidrag för 2020 direkt efter årsmötet så att pengarna 
erhålls 2021. 
 
Adam Tukhaev har hållit undervisning för klubben under 2020. Betalning för detta sker 
2021. 
 
Extra bidrag har erhållits för kommunen som stöd för att bedriva verksamhet under 
epidemin. Bidragen varierar även något år till år och har varit högre 2020 än föregående år. 
 
Det noterades att intäkterna i form av medlemsavgifter har minskat de senaste åren. Den nya 
kassören meddelar ungdomsledarna vilka som betalt medlemsavgiften, exempelvis genom 
att markera detta i Mina Aktiviteter, så att de kan påminna dem som inte betalat om detta. 
 
Revisionsberättelsen anger att revisorn har granskat klubbens transaktioner utan att finna 
några oklarheter. 
 
Mötet godkände den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen. 
 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade, enligt rekommendationen i revisionsberättelsen, om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
 

9. Medlemsavgifter 
Sedan 2019 är avgiften 1200 kr för seniorer, 750 kr för juniorer och 500 kr för 
skolschacksdeltagare. Avgifterna lämnas oförändrade 2021. Under 2020 gjordes ett tillfälligt 
undantag där spelare som endast ville spela för klubben i onlinetävlingar betalade en 
reducerad medlemsavgift. Inget beslut togs om nya undantag 2021. 

 
10. Val av styrelse 

Till ordförande valdes Mikael Arnelind. 
Kassör och sekreterare väljs efter årsmötet av ledamöterna i den nya styrelsen. Frågan tas 
upp vid nästa styrelsemöte 3 mars. 
Till ledamöter valdes Anton Frisk Kockum, Johan Eksmyr, Cilla Andersson, Mikael 
Carlsson, Erik Granberg och Peter Dahlin. Erik och Peter som valdes in i styrelsen 
presenterade sig under mötet, övriga ledamöter valdes om från föregående år. 
Till suppleanter valdes Robert Anderzén och Love Troberg Eskola. 
 

11. Val av revisor 
Till revisor valdes Jakob Henriques. 

 
12. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Ola Grimsholm. 
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13. Övriga frågor 
Sveriges Schackförbund har tagit beslut om att genomföra kontroll av ett begränsat 
registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslut togs att 
alla ledare i klubben som tränar barn ska begära ut ett intyg och visa upp detta för klubbens 
ordförande. Om ordföranden själv tränar barn visar han/hon sitt intyg för en annan 
styrelseledamot. Om tränare/föreläsare som inte är bosatta i Sverige anlitas behöver de inte 
lämna intyg även om barn under 18 år kan delta i undervisningen.  
 

14. Mötets avslutande  
Mötet avslutades kl 20:30 
 

 
Vid protokollet: 
Cilla Andersson 
 
 
 
Justeras 
Anton Frisk Kockum  och   Mikael Carlsson 


