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Protokoll fört vid NVSSF årsmöte 2019-03-16

Plats: HSA lokaler. Trädgårdsgatan Helsingborg Kl. 14.00

Närvarande representanter för:
Helsingborgs ASK : Cai Jussila Helsingborgs SS: Fredrik Sievert
Landskrona SK: Mikael Svensson Skromberga ASS: Roland Johansson
Klippan SS:  Magnus Ljunggren Engelholm :  Viktor Lundberg.
NVSSF;s  styrelse, revisorer och valberedning.
Frånvarande; Åstorps SS och skolschackklubbarna. HG-Schack har upphört.

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Stefan Håkansson förklarar mötet öppnat.
Mötet började med en tyst minut till minne för Kurt Alhgren.

§2 Val av mötesordförande
Mikael Svensson valdes till ordförande för årsmötet.

§3 Val av mötessekreterare
Roland Johansson valdes  till sekreterare för årsmötet.

§4 Val av två justeringsmän till årsmötets protokoll och tillika rösträknare
Cai Jussila och Magnus Ljunggren valdes till justeringsmän. Tillika rösträknare.

§5 Upprop och fastställande av röstlängden
Beslut togs att fastställa röstlängden vid behov.

§6 Dagordningen godkännande
Dagordningen godkändes.

§7 Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet har skickats ut via post och e-mail till alla traditionella
klubbar och skolschacksklubbar. Årsmötet godkänner kallelsen till årsmötet.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes igenom.
Kassören redovisade  ekonomisk berättelse.

§9 Revisorernas berättelse
Daniel Johansson läste upp revisorernas berättelse.

§10 Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Fanns inga inkomna motioner.

§12 Bestämmande av medlemsavgiften för nästkommande år
Seniorer oförändrad: 50 kr till NVSSF + avgiften till Sveriges schackförbund.
Juniorer:  oförändrad 30 kr
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§13 Bestämmande av ersättningar
Styrelseledamöter och revisorer 990 kr per år.
Webbmaster 4000 kr per år.
Milersättning enligt skatteverkets norm.
Ledarersättning 125 kr för under 6 timmar 200 kr för 6 timmar och däröver.

§14 Val av ordförande
Stefan Håkansson omvaldes till ordförande på 1 år.

§15 Val av styrelse (2 år) och suppleanter (1 år)
Leif Bohman och Fredrik Sievert valdes till styrelseledamöter på två år.
Mikael Svensson och Cai Jussila valdes till styrelsesuppleant på ett år.
Roland Johansson och Eric Nordin har ett år kvar på sitt mandat. 

§16 Val av revisorer och suppleanter
Till revisorer på ett år valdes Daniel Johansson och Ted Sandbäck
Till revisorsuppleant valdes Magnus Ljunggren.

§17 Val av ombud till SSF:s kongress
Styrelsen utser representant till SSF:s kongress.

§18 Val av valberedning
Johan Knutsson (omval) och Viktor Lundberg utsågs till valberedning. 

§19 Övriga frågor
Val av tävlingskommitté: 
Styrelsen utser och fungerar som tävlingskommitté under verksamhetsåret. 
Styrelsen får i uppdrag att föreslå stadgeändring avseende tävlingskommitté.
 Även plats för nästa årsmöte.
Det diskuterades om allskånskan kontra allsvenskan.
Leif Bohman redovisade ett scenario om en utökning av allskånskan och nerdragning av allsvenskt 
deltagande. 
Allskånska serierna kostar ca en tredjedel av kostnaden för allsvenskan och det är ungefär samma motstånd 
och kortare resor med mindre antal spelare i lägre grupperna. 
Mycket att vinna för mindre klubbar enligt uträkningarna som presenterades.

§21 Mötets avslutande
Mikael Svensson tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

___________________________ ___________________________

Cai Jussila Magnus Ljunggren


