Årsmöte för
Västerås
Schackklubb

2009-02-12 kl. 18.30
Schacklokalen Källgatan

Närvarande: Karvan Awat, Anders Eriksson, Robert Granath., Marko Kraguljac, Urban Lundbäck, Max Morin, Rasmus
Myklebust,, André Nilsson, Lars Nilsson, Bertil Norberg, Pascual Nunez, Mijo Sabol, Lars Svahn, Sture Tykoson

Protokoll
1. Mötets öppnande

André Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 18.30.

2. Godkännande av
dagordning och kallelse

Dagordningen och kallelsen till årsmötet godkändes.

3. Val av
mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes: André Nilsson.
Till sekreterare valdes: Urban Lundbäck.
Till justeringsmän valdes: Bertil Norberg, Lars Svahn

4. Verksamhetsberättelse

André presenterade verksamhetsberättelsen för 2008 och orienterade i stort om
verksamheten som utvecklas positivt.

5. Ekonomisk rapport

Ramus Myklebust redovisade balans- och resultatrapport för verksamhetsåret
2008. Resultatet för året blev -21000 kr vilket är en förbättring gentemot prognos
och gentemot året innan. Inkomsten på c:a 11000 kr från Skol-SM 2008 ingår
inte i resultatet eftersom pengarna betalades ut efter årsskiftet.
Resultat- och balansräkning fastställdes.

6. Revisorernas berättelse

Revisorerna som granskat verifikationer och kontoutdrag och funnit allt i soín
ordning, godkände bokföringen för 2008 utan anmärkningar och föreslog att
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Motioner och förslag

Inga motioner eller förslag hade inkommit. Under denna punkt diskuterades att
ersätta befintlig kopiator med en kombinerad färglaserskrivare/kopiator vilket
årsmötet ställde sig positivt till. Förbättrad marknadsföring av klubben
diskuterades också, och styrelsen fick i uppdrag att jobba med detaljutformning.

9. Arvoden

Årsmötet beslutade att inga arvoden till styrelsens medlemmar skall utbetalas.

10. Val av funktionärer

Följande funktionärer valdes:
Ordförande 1år:
André Nilsson
Vice ordförande 1 år Urban Lundbäck
Kassör 1år:
Rasmus Myklebust
Styrelseledamöter 2 år: Lars Svahn, Lars Nilsson och Jan Eriksson
(Urban Lundbäck kvarstår ytterligare ett år på sitt förordnande)
Styrelsesuppleanter 1 år; Bertil Norberg, Rasmus Janse omval
(Karl Magnusson avgick men ersätts inte av någon ny detta år.)
Revisorer:
Sture Tykoson, Sven Eriksson
Revisorssuppleant:
Elov Peterson
Seniorlagledare:
Lag1:André Nilsson, lag 2 Patrick Kimari
Lag 3 Sture Tykoson, Övriga lag Urban Lundbäck.
Juniorlagledare:
Erik Janse
Kadettlagledare:
Christina Jonsson
Ledare torsdagar klubblokalen: Lars Svahn
Tävlingskommité:
Richard Sandberg, Anders Lundbäck, Sture Tykoson
Rankingbokförare:
Ingvar Larsson
Valberedning:
Bertil Norberg, Urban Lundbäck
-1-

11. Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen diskuterades och godkändes med förändringen att filialen i
Bäckby stryks från verksamhetsplanen medan verksamhet i Hökåsen tillkommer.

12. Medlemsavgifter

Årsmötet beslöt om följande medlemsavgifter med omedelbar verkan:
- Seniorer (21år och högre) 300 kr/år. Nya seniormedlemmar hösten halv avgift
- Juniorer (13 till och med 20 år) 100 kr/år. Nya juniorer under hösten halv avgift
- Ungdomar till och med 12 år 100 kr/år(höjning). Nya under hösten halv avgift
- Schackfyror 50kr/medlem och termin.

13. Ev. anställning av Mats
Sjödin

Årsmötet gav .styrelsen fria händer att anställa Mats Sjödin fr.o.m. halvårsskiftet.

14. Firmatecknare

Till firmatecknare utsågs, var och en för sig, André Nilsson och Rasmus
Myklebust

15. Övriga frågor

- Max Morin tog upp frågan om policy för uthyrning av klubblokalen för annan
verksamhet. Mötet beslöt att uthyrningen ska godkännas av styrelsen och att en
avgift av 200 kr /dag tas ut. Övernattning ej tillåten.
- André informerade om att klubben anser sig ha rätt till ”Snickarboa” som ligger
i direkt anslutning till klubblokalen och som vi i alla år betalt hyra och elström
för utan att den utnyttjats av oss. Bostadsrättsföreningen har motsatt sig vårt
anspråk och därför blir det förhandling inför hyresnämnden 20090217.
- Avgående ordföranden Jan Eriksson avtackades i sin frånvaro för många års
förtjänstfullt och uppoffrande arbete för klubben. Jan utsågs av årsmötet till
hedersmedlem i Västerås Schackklubb

16. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.
Anm: En utlottning av ett vackert schackbräde gjordes bland deltagarna under
fikapausen. Brädet vanns av Max Morin som får behålla det tills nästa årsmöte.

Sekreterare

Justeras

Justeras

Urban Lundbäck

Bertil Norberg

Lars Svahn
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