Protokoll fört vid NvSSF årsmöte 2014-02-27
Plats:

Idrottens hus, Konferensrum 1, Helsingborg.

Närvarande:

Representanter för Engelholms SK (Viktor Lundberg),
Helsingborgs ASK (Patrik Nilsson), Helsingborgs SS (Fredrik
Sievert), Klippans SK (Magnus Ljunggren), Landskrona SK
(Mikael Svensson), Skromberga ASS (Roland Johansson),
Schack4an Västra Bergaskolan (Kenneth Wallin) och Åstorps SS
(Jan Bengtsson). NvSSF styrelse, revisorer och några enstaka
schackspelare från nordvästra Skåne.

§1

Mötets öppnande
Ordföranden Stefan Håkansson förklarar mötet öppnat.

§2

Val av mötesordförande
Mikael Svensson väljs till ordförande för årsmötet.

§3

Val av mötessekreterare
Eric Nordin väljs till sekreterare för årsmötet.

§4

Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll
Johan Knutsson och Magnus Ljunggren valdes till justeringsmän.
Årsmötet bestämde att justeringsmännen också fungerar som
rösträknare.

§5

Upprop och fastställande av röstlängden
Klubbarna på årsmötet representerade 229 medlemmar. Enligt
stadgarna får inget ombud rösta för mer än 10 % av det totala
antalet medlemmar representerade på årsmötet, alltså 23 röster.

Engelholms SK
Helsingborgs SS
Helsingborgs ASK
Klippans SK
Landskrona SK
Schack4an V. Berga Skola
Skromberga ASS
Åstorps SS
Summa

Medlemmar Reducerade röster
17
17
37
23
35
23
13
13
29
23
60
23
14
14
24
23
229
159

§6

Dagordningen godkände
Dagordningen godkänns med smärre förändringar. Ett antal frågor
anmäls till punkten övriga frågor.

§7

Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet har skickats ut via post till alla traditionella
klubbar. Skolschackklubbarna har inte fått någon inbjudan vilket
skolschackklubbarna borde ha fått. Årsmötet godkänner kallelsen
till årsmötet.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse läses igenom.
Verksamhetsberättelsen ska kompletteras med exakt antal juniorer
när dessa siffror finns färdigrapporterade hos SSF.
Styrelsens ekonomiska berättelse diskuteras.
Kassör, Eric Nordin, kommenterar:
Fadderbidragen var en större utgift än inkomst beror på att Åstorps
SS saknade styrelse när fadderbidragen för 2012 skulle delas ut till
föreningarna. Åstorps SS fick sitt bidrag detta räkenskaps år.
Skulden på 60000 kr är avsatta pengar för ersättning till Åstorps
SS och Helsingborgs ASK för arbete inom schackfyran under
hösten 2013. Pengarna betalas ut när registreringen är klar under
våren 2014.
Ett antal frågor ställ till kassören eftersom hans balansräkning är
rörig.

§9

Revisorernas berättelse
Daniel Johansson läser upp revisorernas berättelse.

§10

Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Kenneth Wallin Schack4an Västra
Bergaskolan reserverar sig mot beslutet.

§11

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
HSS motion om slopande av medlemsavgift för junior avslås med
röstsiffrorna 113-23. Styrelsen får i uppgift att utreda om
juniorernas medlemsavgifter kan användas till ett stimulansbidrag
till klubbar med aktiva juniorer.

§12

Bestämmande av medlemsavgiften för nästkommande år
Oförändrat enligt:
Seniorer 240 kr
Juniorer 30 kr

§13

Bestämmande av ersättningar
Oförändrat enligt:
Styrelseledamöter och revisorer 1000 kr per år.
Webmaster 3000 kr per år.
Milersättning enligt skatteverkets norm.
Ledarersättning 125 kr för under 6 timmar 200 kr för över.

§14

Val av ordförande
Stefan Håkansson väljs till ordförande på 1 år.

§15

Val av styrelse och suppleanter
Roland Johansson och Eric Nordin väljs till styrelseledamöter på
två år. Fredrik Sievert väljs till styrelseledamot på ett år. Nasif
Sadikovic valdes 2013 och har ett år kvar som styrelseledamot.
Mikael Svensson och Viktor Lundberg väljs till styrelsesuppleanter
på ett år.

§16

Val av revisorer och suppleanter
Till revisorer på ett år väljs Daniel Mena och Daniel Johansson, till
revisorsuppleant väljs Stefan Myrenfors.

§17

Val av ombud till SSFs kongress
Styrelsen utser representant till SSFs kongress.

§18

Val av valberedning
Jan Bengtsson och Johan Knutsson utses till valberedning.

§19

Övriga frågor
På en fråga om arbetet med nya stadgar så svarar styrelsen att
arbetet är försenat. Årsmötet bestämmer att Magnus Ljunggren ska
bistå styrelsen i arbetet. Styrelsen kontaktar Magnus inom en
månad för att bestämma ett första möte.
På en fråga om NvSSFs hemsidans bristande uppdateringar svarar
styrelsen att kritiken är berättigad. Styrelsen meddelar att Anders

Hansen kommer att ta över som webmaster och därmed räknar
styrelsen med att hemsidans kvallitet kommer att höjas.
Fråga om hur NvSSF stimulerar klubbarna att bedriva
juniorverksamhet diskuterades till stor del under § 11.
Frågan om ett samgående mellan NvSSF och Skånes
Schackförbund svarar Jan Bengtsson att med nuvarande
bidragsregler blir minskningen i bidrag betydande för
schackförbunden. Styrelsen påpekar att samarbetet med Skånes SF
har utökats till exempel med gemensamma distriktsserier.
§20

Mötets avslutande
Mikael Svensson tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.

Sekreterare:
Eric Nordin
Justeras:
Magnus Ljunggren

Johan Knutsson

