
Protokoll fört vid Nordvästra Skånes Schackförbunds årsmöte 2011-02-08

§1. Mötets öppnande
Ordförande Peter Dalling hälsar samtliga välkomna.

§2. Val av funktionärer vid mötet
Mötesordförande Peter Dalling
Mötessekreterare Fredric Olsson
Justeringsman Bertil Öjerskog

§3. Upprop och fastställande av röstlängden
Samtliga klubbar finns representerade förutom SK Kärnan.

§4. Fastställande av dagordningen
Två punkter stryks: §17b och §17e.
Två punkter läggs till: §17g och §17h.

§5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Utlyst i god tid i enlighet med gällande stadgar.

§6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2010
Verksamhetsberättelsen läses upp och läggs till handlingarna.
Den ekonomiska kalkylen är komplex tack vare arbetet med Schack4an. Ekonomiansvarig 
håller ett ingående föredrag och konstaterar att det ekonomiska resultatet slutar på +350 kr.

§7. Revisorernas berättelse
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9. Frågor väckta av styrelsen enligt stadgarna §6
Behov finns att inrätta en ny post som ekonomiansvarig. Nuvarande controller fyller de berörda 
arbetsuppgifterna.

§10. Motioner
Inga motioner har lämnats in.

§11. Fastställande av avgifter
Årsmötet beslutar att höja avgiften för seniorer med 20 kr till 240 kr i enlighet med att 
Sveriges Schackförbund höjt avgiften med samma belopp.
Juniorer (30 kr), Schack4anmedlemmar (10 kr), lagspel i Division IV (300 kr) oförändrade.
Förslag att internt transferera 20 kr per skolschacksmedlem till seniorverksamheten vinner 
gehör. Tanken är att förstärka förbundets egna likviditet.
Paragraf 15 i stadgarna stryks då medlemsregistreringen numera sköts elektroniskt via SSFs 
medlemsregister.

§12. Fastställande av ersättningar
Styrelsens och webmasters arvoden oförändrade:
Styrelsemedlem 1000 kr
Webmaster 3000 kr
Reseersättningen följer lägsta statliga milersättning, 18.50 kr.
Förslag att höja traktamenten för funktionärer från 100 kr/150 kr till 125 kr/200 kr vinner 
gehör. Beloppen motsvarar en arbetstid upp till och med 6 timmar respektive över 6 timmar.



§13. Val av distriktsstyrelse
Ordförande: Peter Dalling.
Övriga styrelseledamöter: Fredric Olsson, Kurt Hansen, Kenneth Wallin (under accepterade 
villkor), Caroline Lindberg-Hansen.
Suppleanter: Jonas Nilsson, Roland Johansson.

§14. Val av revisorer
Bengt-Åke Roxendal och Bert Hillgren.

§15. Val av valberedning
Stefan Håkansson (sammankallande), Nazif Sadikovic, Viktor Lundberg.

§16. Val av ombud till Sveriges Schackförbunds kongress
Fredric Olsson.

§17. Övriga frågor
a) Upptagande av nya klubbar

Eftersom distriktets skolschackklubbar innehar en överväldigande röstmajoritet måste 
stadgarna ses över för att förhindra eventuella onormala röstresultat.

b) Synpunkter och önskemål angående hemsidan
c) Schack4an

Projektet med Schack4an har genererat en närmast explosionsartad ökning av schackspelare i 
distriktet. Tre personer arbetar helt eller delvis med att lära ut schack bland fjärdeklassare. 
Resultatet infriar styrelsens förväntningar fast utslaget kunde varit avsevärt bättre.

d) Fortsättning av Schack4an
Förslag att inrätta Skol-DM med lag om 4 spelare vinner gehör. Avser inledningsvis årskurserna 
5 och 6.

e) Websupport
f) Förbundsavslutningen

Förbundsavslutningen spelas i Klippan söndagen den 17 april. Tävlingen kommer att bli 
individuell med ratingbaserade grupper.

g) Landskrona SK 100 år
Landskrona Schacksällskap fyller 100 år. Det firas med ett simultanevenemang med Ulf 
Andersson i spetsen. Medlemmar utanför klubben erbjuds att deltaga i mån av plats.

h) Flytta tidpunkten för årsmötet
Årsmötet beslutar att flytta fram tidpunkten för kommande årsmöten en vecka.

§18. Avslutning
Ordförande Peter Dalling förklarar årsmötet för avslutat.

Sekreterare Justeras

_______________________ _______________________

Fredric Olsson Bertil Öjerskog


