Protokoll fört vid Nordvästra Skånes Schackförbunds årsmöte den 7 februari 2013
Närvarande:
• Styrelsen
◦ Peter Dalling
◦ Kenneth Wallin
◦ Fredric Olsson
◦ Eric Nordin
• Revisor
◦ Bert Hillgren
• Ombud för
◦ Helsingborgs SS
◦ Helsingborgs ASK
◦ Skromberga SS
◦ Åstorps SS
◦ Klippans SK
◦ Landskrona SK
◦ Schack4an Västra Bergaskolan
◦ Rebbelberga SSK
◦ Kungsgårdsskolans SK
◦ Hyttans SSK
◦ Tingdals SSK
◦ Brogårda SSK
◦ ISH Chess Club
• Lars Dock
1.
Mötet öppnas
Klockan 19.00. En tyst minut avhålles.
2.

Val av funktionärer

Mötesordförande:
Mötessekreterare:
Justeringsmän:

Mikael Svensson
Fredric Olsson
Eric Nordin
Gösta Petersson

3.
Upprop och fastställande av röstlängden
Mötet beslutar att fastställa röstlängden om och när det är nödvändigt.
4.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs i sin helhet.
5.
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet anses stadgeenligt utlyst.

6.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2012
Verksamhetsberättelsen läses och kassören framställer den ekonomiska
berättelsen muntligt.
7.
Revisorernas berättelse
Revisorerna finner ingen anledning till anmärkning, med undantag av tre
noteringar, varför ansvarsfrihet föreslås för den tid revisionen omfattar.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9.
Frågor väckta av styrelsen enligt stadgarna §6
Styrelsen presenterar ett förslag till stadgeändring vilket vinner gehör sånär som
på kosmetiska kompletteringar. Mötet beslutar att de nya stadgarna ska träda i
kraft när mötet avslutas.
10. Motioner
Inga motioner har presenterats.
11. Fastställande av avgifter
Mötet beslutar att helt och hållet slopa följande avgifter;
• 20 kronor för förtäring vid GP-seriens deltävlingar
• 300 kronor vid utebliven rapportering i Division IV
• 200 kronor för registrering av juniorlag i distriktets
Resterande avgifter oförändrade;
• Registreringsavgift för seniorer, 26 år eller äldre
• Registreringsavgift för juniorer
• Registreringsavgift för seniorlag i Division IV
• Walkover i Division IV
• Ytterligare walkover i Division IV
12. Fastställande av ersättningar
Samtliga ersättningar oförändrade;
• Styrelsearvode
• Webmaster
• Körersättning
• Traktamenten vid förbundsevenemang

tävlingar
240 kronor
30 kronor
300 kronor
200 kronor
400 kronor

1000 kronor per ledamot
3000 kronor
Lägsta statliga
125 kronor / 200 kronor
under 6h / över 6h
Mötet fattar beslut om att även revisorer ska erhålla samma ersättning som
styrelseledamöter.

13. Val av distriktsstyrelse jämte suppleanter
Ordförande
Stefan Håkansson, vid votering 362 mot 140
Ledamöter
Fredric Olsson och Eric Nordin, båda på ett år
Kenneth Wallin och Nazif Sadikovic, båda på två år
Suppleanter
Mikael Svensson och Roland Johansson
14. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
Patrik Nilsson och Daniel Johansson.
Mötet betonar vikten av att valberedningen i god tid måste ha förslag till revisorer
inför kommande årsmöten på grund av arbetets omfattning.
Styrelsen får i uppdrag att utse en revisorssuppleant.
15. Val av valberedning
Johan Knutsson, Viktor Lundberg och Jan Bengtsson, tillika sammankallande.
16. Val av ombud till Sveriges Schackförbunds kongress
Stefan Håkansson.
17. Övriga frågor
Mötet beslutar att avtacka Peter Dalling för allt arbete han gjort åt förbundet.
18. Mötet avslutas
Klockan 22.40.
Justeras
___________________
Gösta Petersson
___________________
Fredric Olsson, sekreterare

___________________
Eric Nordin

