
Årsmötesprotokoll Örgryte Schackklubb 2014 

 

Datum: 2014-02-20 19:00 

Plats: Kärralundsskolan 

Närvarande: 

Ari Ziegler 

Anton Frisk Kockum 

Johan Eksmyr 

Robert Anderzén 

Ragnar Landin 

Björn Ryding 

Terese Wedelin 

Mikael Carlsson 

Simon Hall 

Alf Björsson 

 

1.  

a. Mötets behöriga utlysande 

Årsmötet har anslagits på klubbens Facebook-grupp och mailutskick har gjorts. Mötet anses därmed 

vara behörigt utlyst. 

 

b. Val av mötets ordförande 

Ari Ziegler väljs till mötets ordförande 

 

c. Val av sekreterare 

Robert Anderzén väljs till mötets sekreterare 

 

d. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Alf Björsson och Anton Frisk Kockum väljs till justeringsmän 

 

e. Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkänns. 

2.  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Robert skriver verksamhetsberättelsen i efterhand. Den anses vara godkänd då en majoritet av 

styrelsen godkänner den över e-mail. 

 

b. Klubbens ekonomiska berättelse 

Klubben har ≈ 16000 kr på kontot i dagsläget och gjorde en förlust för år 2013 på ≈ 8500 kr.  

Klubbens egna tävling Örgrytedraget hade en stor positiv inverkan på slutresultatet. 

 

Den ekonomiska berättelsen godkänns av klubbens revisor, Ragnar Landin, med tillägget att klubbens 

ekonomiska situation kan vara sårbar om något oförutsett skulle ske. 



 

Det beslutas, på revisorns anmodan, att styrelsen kommer arbeta aktivt med att stärka klubbens 

ekonomi under 2014. 

c. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Den avgående styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för år 2013. 

 

d. Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter behålls på samma nivåer för 2014 som de var förgående år då det inte finns någon 

anledning att höja dem. 

 

Skolschacket fortsätter att vara gratis och det är styrelsens ansvar att besluta om en eventuell avgift 

vid ett senare tillfälle.  

  

Klubbmedlemmar som har betalat medlemsavgift skall i första hand förfrågas om spel. 

 

3. Val av ny styrelse (Valberedning Alf Björsson och Simon Hall) 

a. Ordförande 

Ari Ziegler väljs om till ordförande 

 

b. Kassör 

Björn Ryding väljs om till kassör 

 

c. Sekreterare  

Robert Anderzén väljs om till sekreterare  

 

d. Styrelseledamöter 

Johan Eksmyr väljs om till styrelseledamot 

Anton Frisk Kockum väljs om till styrelseledamot 

Terese Wedelin väljs om till styrelseledamot 

Simon Hall väljs in till styrelsen som styrelseledamot 

 

Per-Olof Gromark avgår som styrelseledamot 

 

e. Suppleanter 

Mikael Carlsson väljs om till suppleant 

Dag Wedelin väljs om till suppleant 

 

f. Revisor 

Ragnar Landin går med på att åter vara klubbens revisor för år 2014 

g. Val av valberedning 

Mikael Arnelind väljs in till valberedningen tillsammans med Alf Björsson för år 2014. 

 

 



4. Motioner 

Inga motioner har skickats in inför årsmötet. 

 

5. Övriga frågor 

10-års jubileumsfest 

Två fester kommer anordnas för att fira detta under våren: en för klubben utom skolschacket och en 

för skolschacket. En festkommitté utses bestående av Johan Eksmyr och Mikael Carlsson som 

planerar båda, med stöd från styrelsen. 

Mötet bestämmer att styrelsen tar beslut vid ett senare tillfälle om anordnande av en eventuellt 

turnering i samband med jubileumsfirandet.  

 

6. Årsmötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och beslutar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Ordförande 

_________________________ 

Ari Ziegler 

Vid protokollet                Justeras 

_________________________ _________________________      

Robert Anderzén  Anton Frisk Kockum 

_________________________ 

Alf Björsson 


