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Protokoll Årsmöte 
Föreningens namn:  Örgryte Schackklubb  
Organisationsnummer: 802429-1851 
Datum:   2022-02-24 
Plats:     Örgryte SK Klubblokal, Kärralundskolan, Birkagatan 61 och Zoom 
 
 
Närvarande: 
Cilla Andersson  
Robert Anderzén (via Zoom) 
Mikael Arnelind 
Mikael Carlsson  
Peter Dahlin      
Johan Eksmyr (via Zoom)      
Anton Frisk Kockum  
Erik Granberg (via Zoom) 
Louise Olsson  
    
    
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Mikael Arnelind öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mikael Arnelind valdes till ordförande för mötet.  
Cilla Andersson valdes till sekreterare för mötet. 
 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 
Vid omröstning har samtliga mötesdeltagare en röst var. 
 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Peter Dahlin valdes till protokolljusterare. Mikael Carlsson valdes till rösträknare. 
 

5. Mötets behöriga utlysande 
Deltagarna instämde i att mötet har utlysts korrekt. 

 
6. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes. 
 
 

7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
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Cilla föredrog kort verksamhetsberättelsen. Robert lägger upp verksamhetsberättelsen på 
klubbens hemsida efter mötet. 
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 
Peter har sammanställt förvaltningsberättelsen. Mindre resor har genomförts och fler 
juniorer har betalat in medlemsavgiften jämfört med tidigare år vilket resulterat i ett ovanligt 
stort överskott vid årets slut. Kostnader för pokaler till Örgrytedraget gjordes 2022 och har 
därför noterats som en upplupen kostnad i sammanställningen. Årsmötet beslutade att 
rekommendera styrelsen att ha en generös inriktning nästa år. Några förslag som nämndes 
var bidrag till juniorer som representerar klubben i lagtävlingar, extra avslutning för dem 
som deltagit i seriespelet och barn/juniorläger. 

 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret/räkenskapsåret 
Revisorns berättelse erhölls av revisorn Jakob Henriques före mötet och lästes upp av kassör 
Peter Dahlin. Rekommendationen gavs att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för den period 
revisionen avser. 

 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Mötet beslutade, enligt rekommendationen i revisionsberättelsen, om ansvarsfrihet för 
styrelsen för den tid revisionen avser. 
 

10. Fastställande av medlemsavgifter 
Sedan 2019 är avgiften 1200 kr för seniorer, 750 kr för juniorer studerande och pensionärer 
och 500 kr för skolschacksdeltagare. Beslut togs att sänka avgifterna för seniorer till 1000 
kr. Övriga avgifter lämnades oförändrade 2022. 

 
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

Inga förslag eller motioner har inkommit.  
 

12. Val av styrelse 
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande ledamöter och suppleanter för nästa 
ettårsperiod: 
 
Till ordförande valdes Louise Olsson 
Till kassör valdes Peter Dahlin. 
Till sekreterare valdes Cilla Andersson. 
Till ledamöter valdes Anton Frisk Kockum, Johan Eksmyr, Mikael Carlsson, Erik Granberg.  
Till suppleant valdes Robert Anderzén. 
 

13. Val av firmatecknare 
Enligt klubbens stadgar är ordförande Louise Olsson och kassör Peter Dahlin firmatecknare 
var för sig. 
 

14. Val av revisor 
Till revisor valdes Ola Grimsholm.  

 
15. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Martin Johansson.  
 

16. Övriga frågor 
Ett första styrelsemöte för den nya styrelsen bokades in måndag 28 mars kl 19:00. 
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17. Mötets avslutande  

Mötet avslutades. 
 
 

 
Styrelseordförande     Justeringsman 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
Mikael Arnelind     Peter Dahlin 
 
 
 
 
Vidimerat av: 
 


