Protokoll – Årsmöte
Göteborgs Schackförbund 2021-03-22 (Digitalt)

§1

Mötets öppnande + Parentation
Christer Thörnqvist (ordförande i Göteborgs Schackförbund) öppnade mötet och
hälsade alla hjärtligt välkomna. Mötet beslutade att skjuta upp parentationen till
nästa fysiska representantskapsmöte.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes. En övrig fråga flaggades upp: Gåva
till GSF. Synpunkter på att dagordningen bör skickas ut tidigare kom upp.

§3

Justering av röstlängd
Röstlängden gicks igenom och nedan angivna klubbar (med mandat) hade slutit
upp till mötet (totalt 38 mandat).
Kålltorps SS
Mölndals SK
Nolereds SK
Notting Hill SS
SS Manhem
Stenungsund SK

(4)
(1)
(3)
(1)
(21)
(8)

§4

Fråga huruvida årsmötet stadgeenligt utlysts
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. Synpunkter på att kallelsen bör skickas ut
tidigare och direkt till klubbarna (d.v.s. inte enbart via hemsidan) kom upp. Att
formulera stadgar tydligt när det gäller kallelse togs upp som en bra åtgärd inför
stadgeuppdatering framöver. Den nya styrelsen tar med sig synpunkterna och
planerar att i god tid gå ut med kallelse till det extra representantskapsmöte för
stadgeändringar m.m. som skall hållas.

§5

Val av ordförande för mötet
Christer Thörnqvist utsågs till ordförande för mötet.

§6

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet utsågs Joakim Elfving.

§7

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Mötet utsåg Harald Berggren, SS Manhem och Mats Johansson, Mölndals SK
att vara justeringspersoner, tillika rösträknare.

§8

Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll från 2020-12-14 har funnits tillgängligt på förbundets
hemsida. Det ansågs därmed föredraget och lades till handlingarna.

§9

Distriktsstyrelsens årsberättelse
Förbundets verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2020 föredrogs.
Några punkter som kunde noteras:







Några av styrelsens medlemmar deltog på en av SSF anordnad digital
kongress i oktober.
Förbundet gjorde ett överskott på ca 135 000 kr, vilket mycket berodde på
den pågående pandemin, då nästan all verksamhet legat nere. Bidrag och
medlemsavgifter släpar efter ett år, varför det blivit ett stort överskott detta
verksamhetsår. Bra med reserver för kommande år.
Förbundet hade vid årsskiftet ca 400 000 kr i eget kapital. Det finns
anledning att se över om en del av kapitalet skulle kunna generera lite ränta
på något sätt. Mats Harrén och Mats Johansson funderar vidare kring detta.
Jonas Bengtsson tillfrågas om han vill vara delaktig.
Harald Berggren och Claes Brauer kommer inom kort att ha ett möte med
hyresvärden. De kommer då bl a att diskutera elförbrukningen i lokalerna
och om hyresvärden har några tankar kring hur elen är dragen nu och om
det går att göra någon energieffektivisering.

§ 10

Revisorernas berättelse
Ingen av de båda revisorerna hade möjlighet att medverka på mötet. Revisionsberättelsen föredrogs dock och godkändes.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12

Propositioner
Christer Thörnqvist och Niklas Sidmar har påbörjat ett arbete med att se över
förbundets stadgar och tävlingsbestämmelser. Arbetet är inte klart, varför inget
beslut kunde tas på årsmötet. Christer förevisade lite kort ett utkast till förslag
till tävlingsbestämmelser på mötet och bad om lite synpunkter. Bl a diskuterades
om det ska vara tidsbestämda särspel vid turneringar anordnade av GSF och om
det ska specificeras vilka turneringar som ska vara elo-registrerande. Mötet
beslutade att Christer och Niklas slutför sitt arbete inom några veckor och att ett
nytt representantskapsmöte genomförs i mitten/slutet av maj i år, där beslut om
nya stadgar och tävlingsbestämmelser tas. Klubbarna får ta del av förslagen
minst en månad innan mötet för att kunna få tid att gå igenom materialet.

§ 13

Motioner och övriga anmälda ärenden
SS Manhem hade inkommit med ett utkast till en motion som klubben vill lämna
in till Sveriges Schackförbund inför sommarens kongress. Statliga extrabidrag
har tillkommit med anledning av coronapandemin. Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällefrågor (MUFC) har fått förstärkt finansiering under åren 2020
– 2022 och delar ut mer än normalt i bidrag. Schacket får i runda slängar ca 1,8
Mkr mer per år under denna treårsperiod. SS Manhem tycker i sin motion att
den fördelningsmodell som SSF vanligtvis använder vid fördelning av bidragen
bör frångås under denna period på så sätt att mer (66 %) ska gå till klubbarna

och distrikten (vanligtvis 30 %). Bl a ser man inte hur en del overheadkostnader
och kostnader för Schack4an skulle vara de samma som för tidigare år.
Niklas Sidmar redogjorde lite för hur SSF använder bidragen och han betonade
bl a att det är av stor vikt att skolschackklubbarna får ta del av bidragen. Det är
mycket p g a dem som bidragen är rätt höga. Mötet tyckte att det kanske vore
bra om det från SSF:s sida förtydligades lite mer hur fördelningen görs.
Eftersom motionen inte inlämnats i tid inför årsmötet och då det var flera mötesdeltagare som inte hade haft tid att läsa den innan mötet och därmed haft svårt
att uttala sig, beslutades att GSF väntar med att fatta beslut om man ställer sig
bakom motionen eller inte, till kommande representantskapsmöte i maj. Harald,
som författat motionen ihop med en medlem i Manhem, beklagade det sent
inkomna motionsutkastet, men både Harald och Christer bedömde att det ändå
var bra att saken togs upp. Niklas erbjöd sig att svara på specifika frågor om
SSFs verksamhet, men ville inte egentligen diskutera innehåll i motionen så
mycket.
§ 14

Val av ordförande
Christer Thörnqvist (SK Kamraterna) valdes som ordförande i distriktsförbundet.

§ 15

Val av vice ordförande
Jörgen Nilsson (Mölndals SK) valdes till vice ordförande.

§ 16

Val av sekreterare
Roland Häll (Götaverken/Lundby) valdes till sekreterare.

§ 17

Val av skattmästare
Niklas Sidmar (Mölndals SK) valdes till skattmästare.

§ 18

Val av materialförvaltare
Claes Brauer (SS Manhem) valdes till materialförvaltare.

§ 19

Val av tävlingsansvarig
Claes R Nilsheden (SS Manhem) valdes till tävlingsansvarig.

§ 20

Val av ungdomsansvarig
Ulrik Sixt (IFK Hindås) valdes till ungdomsansvarig.

§ 21

Val av ledamot
Inget val av ledamot. Platsen är vakant.

§ 22

Val av minst två suppleanter för ledamöterna i distriktsstyrelsen
Niklas Nabbing (Nolereds SK) valdes till suppleant. Den andra platsen är
vakant. Val görs vid kommande representantskapsmöte i maj.

§ 23

Fastställande av norm för ersättning till distriktsstyrelsens ledamöter
Mötet beslutade om ett arvode på 995 kr/ ledamot och suppleant för kommande verksamhetsår.

§ 24

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Ari Ziegler (Örgryte SK, sammankallande) och Henrik Teiffel (Mölndals SK)
valdes till revisorer. Jonas Bengtsson (SS Manhem) valdes till revisorssuppleant.
Den andra suppleantplatsen är vakant.

§ 25

Val av valberedning
Mats Johansson (Mölndals SK, sammankallande) och Johan Granholm
(Kålltorps SS) valdes till valberedning. Ytterligare en person väljs
förhoppningsvis på kommande representantskapsmöte i maj.

§ 26

Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Det beslutades om oförändrad medlemsavgift, d v s 100 kr för seniorer och 20 kr
för juniorer & ungdomar (0 – 25 år).

§ 27

Övriga frågor, eventuellt allmän diskussion
GSF har fått en fin gåva. Det är dottern till den vaktmästare som arbetade under
interzonturneringen i Göteborg 1955, som har skänkt ett schackbräde där samtliga deltagares autografer finns med. Givaren har ställt som villkor att brädet
inte får säljas vidare – det ska tillhöra GSF. Brädet kan t ex ställas ut i något av
glasskåpen i förbundets lokaler efter det att pandemin är över. Information om
gåvan bör också läggas ut på förbundets hemsida.

§ 28

Mötets avslutande
Christer tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

