
Årsmöte för Västerås Schackklubb 
 
Tid: Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 18.30 
Plats: Klubblokalen, Källgatan 9A 
Deltagare: Christer Carmegren, Urban Lundbäck, André Nilsson, 

Andreas Backman, Mats Sjödin, Rasmus Myklebust, 
Jon-Olov Vatn, Elov Peterson, Robert Granath, Niklas Sidmar. 
 
 

Protokoll 

1. Mötets öppnande Niklas Sidmar hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Godkännande av 
dagordning och kallelse 

Dagordningen och kallelsen till årsmötet godkändes. 

3 Val av mötesfunktionärer Niklas Sidmar valdes till mötesordförande,  
Urban Lundbäck till sekreterare, Jon-Olov Vatn och Robert Granath 
till justeringsmän och tillika rösträknare. 

4. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för 2017 distribuerades till deltagarna för 
genomläsning och lades sedan till handlingarna. 

5. Ekonomisk balans- och 
resultatrapport 

2017 års resultatrapport presenterades. Resultatet för det gångna 
året blev c:a +129 000 kr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på 
att Mats Sjödin slutade sin anställning 31/7 och ingen ersättare 
anställdes. För innevarande år förväntas ett nollresultat. 

6. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna föreslog att balans 
och resultatrapport för 2017 samt verksamhetsberättelse skulle 
godkännas och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2017. 

7. Styrelsens ansvarsfrihet  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och fastställde balans- och 
resultatrapport samt verksamhetsberättelse för 2017.  

  



8. Motioner och förslag  Inga motioner eller förslag hade inkommit till mötet. 

9. Medlemsavgifter  Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter vilket också blev 
mötets beslut. 
Medlemsavgifter för 2018: 
1000 kr/år för seniorer, 100 kr/år för juniorer och 20 kr för schack- 
fyranmedlemmar. 
Juniorerna betalar dessutom en träningsavgift på f.n. 400 kr/termin. 
Styrelsen tar beslut om nivån på denna avgift. 

10. Val av styrelse m.m. Följande funktionärer valdes. 
Ordförande ett år: Mats Sjödin (nyval) 
Kassör ett år:  Rasmus Myklebust (omval) 
Styrelseledamöter två år: André Nilsson (nyval) 
 (Niklas Sidmar och John Svensson har ett år kvar på sina 
förordnanden. Även Andreas Backman har ett år kvar men han väljer 
att avgå nu.) 
Styrelsesuppleant ett år:  Erik Norberg (nyval) 
Revisorer :                                    Sture Tykoson och Sven Eriksson har ett 
                                                        år kvar på sina förordnanden. 
Revisorssuppleant ett år:  Fredrik Emmoth (nyval) 
Valberedning ett år: Ingen kandidat hittad. Årsmötet upp- 
                                                        drog åt styrelsen att hitta kandidater. 
 
Svårigheterna att hitta styrelsemedlemmar innebär att styrelsen 
minskar från åtta till fem medlemmar vilket årsmötet godkände. 
Avgående ledamöter  avtackades. 

11.  Övriga frågor Inga övriga frågor hade anmälts. 

12 Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Robert Granath 


