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Protokoll
Årsmöte 2002-09-25

Närvarande: Jimmy Andersson, Johan Auby, Lennart Pettersson, Matz Sjölund, Anders Månsson, Stina Nyberg, Marco Aho, Lars Ekman, Avenir Kobetski (från pkt 9).


1.	Öppnande
Mötet öppnades ganska precis på utsatt tid, 19.30.

2.	Val av mötesfunktionärer
Lars Ekman valdes att sitta ordförande på mötet, och Lennart Pettersson fick äran att föra protokoll.

3.	Val av justerare
Mötet valde Jimmy Andersson och Anders Månsson till justeringsmän.

4.	Fråga om mötets behöriga utlysande
Kassören meddelade att kallelse gått ut i mitten av augusti. Det ansåg församlingen vara tillräckligt, så vi konstaterade att mötet var behörigen utlyst.

5.	Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen för 2001/02 lästes upp och ett par småfel påpekades. Efter rättelse av dessa godkände vi berättelsen och lade den till  handlingarna.

6.	Bokslutet
Kassören föredrog bokslutet, som sedan lades till handlingarna. På kassörens förslag överfördes årets överskott, 23912 kronor, i löpande räkning.

7.	Revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro lästes revisionsberättelsen upp av mötesordföranden. Den godkändes och lades till handlingarna.

8.	Fråga om ansvarsfrihet
På revisorernas förslag beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.	Medlemsavgift för 2003/04
Efter en längre diskussion beslutade vi om en höjning av medlemsavgiften för seniorer (över 25 år) till nästa säsong; de kommer hädanefter få betala 250 kronor per år. I övrigt oförändrade avgifter.
Mötet beslöt också att om Sveriges eller Stockholms schackförbund förändrar sina avgifter innan hösten 2003 så ska medlemsavgiften ändras med motsvarande belopp.

10.	Val av styrelse
(Samtliga val gäller på ett år, om inte annat sägs.)
a) Lars Ekman omvaldes som ordförande.
b) Lennart Pettersson, Heinz Schmidt, Matz Sjölund och Anders Månsson omvaldes som styrelseledamöter. Dessutom valdes Daniel Svensson in som ny styrelseledamot.
c) Stina Nyberg omvaldes som suppleant i styrelsen.

11.	Val av valberedning
Avenir Kobetski (sammankallande) och Jimmy Andersson valdes till valberedning inför nästa årsmöte.

12.	Val av revisorer
Ivan Ekman omvaldes som revisor. Mötet beslöt att bordlägga valet av ytterligare en revisor samt en suppleant, eftersom kandidater till dessa poster saknades.

13.	Budget för 2002/03
Mötet beslöt om ändrade riktlinjer när det gäller ersättning för startavgifter. Hädanefter betalar klubben
– hela avgiften i Stockholms juniortävlingar
– hela avgiften i externa tävlingar (Hallstahammar Open, Upplands DM och liknande)
– 50 kronor i Stockholms senior-GP-tävlingar
Vid större tävlingar som SM och skol-SM fattar styrelsen särskilda beslut om vad som gäller.

14.	Seniortävling
På förslag från Avenir Kobetski beslöt mötet att uppdra åt styrelsen att försöka anordna en snabbschackstävling ingående i Stockholms senior-GP under våren 2003.

15.	Avslutning
Mötet avslutades i god sämja.
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