
Protokoll fört vid Nordvästra Skånes Schackförbunds årsmöte den 17 
februari 2012

Närvarande:
• Styrelsen

◦ Peter Dalling
◦ Kenneth Wallin
◦ Fredric Olsson
◦ Caroline Lindberg-Hansen
◦ Kurt Hansen

• Revisorer
◦ Bert Hillgren
◦ Bengt-Åke Roxendal

• Lars Dock
• Ombud för

◦ HSS
◦ HASK
◦ Skromberga
◦ Åstorp
◦ Klippan
◦ Hjärnarp

1. Mötet öppnas

2. Val av funktionärer

Mötesordförande: Peter Dalling
Mötessekreterare: Fredric Olsson

3. Val av justeringsmän

Lars Segerström och Roland Johansson.

4. Upprop och fastställande av röstlängden

Mötet kommer överens om att fastställa röstlängden vid eventuellt behov.

5. Fastställande av dagordningen

§14 stryks eftersom den är överflödig.



6. Årsmötets stadgeenliga utlysande

Enligt stadgarna korrekt utlyst.

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2011

Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen visar att 
arbetet med Schack4an genererat massor av nya juniorer, närmare 2.000, 
och mycket större intäkter respektive utgifter.
Förbundets ekonomi är stark jämfört med för några år sedan.

8. Revisorernas berättelse

Inga anmärkningar på kassörens arbete.
Den interna revisionen måste förbättras. Deadlines och riktlinjer kommer 
att utarbetas.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Frågor väckta av styrelsen enligt stadgarna §6

Inga ärenden.

11. Motioner

Inga ärenden.

12. Fastställande av avgifter

Oförändrade.
Registreringsavgift seniorer 240 kronor

juniorer 30 kronor
Seriespel seniorlag 300 kronor

juniorlag 200 kronor
GP-serien fika 20 kronor
Utebliven rapportering div 4 300 kronor
Walkover div 4 200 kronor
Walkover #2 div 4 400 kronor och avstängning



13. Fastställande av ersättningar

Traktamenten för funktionärer 125 kronor respektive 200 kronor beroende 
på arbetets längd (125kr < 6h < 200kr). Mötet är överens om att ett nytt 
ersättningssystem är lämpligt men inga beslut tas.

14. Val av distriktsstyrelse jämte revisorer

• Styrelse
◦ Peter Dalling
◦ Kenneth Wallin
◦ Fredric Olsson
◦ Caroline Lindberg-Hansen
◦ Eric Nordin

▪ Roland Johansson (ersättare)
▪ Kurt Hansen (ersättare)

• Revisorer
◦ Bert Hillgren
◦ Bengt-Åke Roxendal

▪ Håkan Linpé (ersättare)

Mötet betonar vikten av att avskaffa posten som ekonomiskt ansvarig för 
att istället återinrätta en distriktsinstruktör.

15. Val av valberedning

▪Stefan Håkansson▪
Nazif Sadikovic
Viktor Lundgren

16. Val av ombud till Sveriges Schackförbunds kongress

Mötet är överens om att det är lämpligt att avvakta tills det är bestämt vem 
som ska spela SM om Peter inte själv kan närvara.

17. Övrigt

Distriktsavslutning
Avslutningen spelas i Klippan den 22 april. Anmälan ska ske innan 10 april.

DM
Fredric Olsson ansvarar för att DM genomförs senast innan 



distriktsavslutningen. Eventuellt adjungeras Lars Dock för att kunna hjälpa 
till.

Ledarutbildningar
Ledare kommer att utbildas kontinuerligt.

Inventering
Fortfarande saknas vissa uppgifter. En sammanställning över känd materiel 
har gjorts.

18. Mötet avslutas

Justeras Justeras

__________________ __________________
Lars Segerström Roland Johansson

Fredric Olsson, sekreterare
Fredric Olsson


