Årsmöte för Schackets Kulturhistoriska sällskap, SKS
den 28 februari 2018 på Stockholms Schacksalonger
1. Val av mötesordförande.
Sällskapets ordförande, Arne Johansson, hälsade välkommen och inledde årsmötet. Efter
förslag från mötet valdes Arne till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
Jonas Sandbom valdes till sekreterare efter förslag från mötet.
3. Mötets stadgeenliga utlysande.
Eftersom kallelsen gått ut i tid både via e-post den 8 februari och i senaste numret av SKS
tidning Schackkultur så förklarades mötet stadgeenligt utlyst.
4. Justering av röstlängd
Följande 6 medlemmar hade slutit upp till årsmötet och hade således rösträtt vid detsamma:
Arne Johansson, Peter Holmgren, Jan Wikander, Bengt Ekstedt, Peter Collett och Jonas
Sandbom.
5. Val av justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara
rösträknare.
Jan Wikander och Bengt Ekstedt valdes till justerare för årsmötet.
6. Verksamhetsberättelsen. (bilaga 1)
Verksamhetsberättelsen fanns i senaste Schackkultur (nr 60) och upplästes till delar av
ordföranden. Vi konstaterade att det felaktig stod att medlemsantalet var drygt 80. Det rätta
medlemsantalet under 2017 var 65.
7. Ekonomisk redovisning. (bilaga 2)
Sällskapets kassör, Peter Holmgren, redogjorde för det ekonomiska utfallet 2017. Det visade
på ett överskott med 3501 kronor. Det innebär att det egna kapitalet per 2017-12-31 uppgår
till 63 163 kronor.
8. Revisionsberättelse.
Revisorn, Peter Collett, redogjorde för den revision som han gjort. Bokföringen var i ett gott
skick och han rekommenderade årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen samt
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt även att bevilja
ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
10. Motioner och propositioner.
Inga motioner eller propositioner fanns att behandla.

11. Beslut om antalet ledamöter.
Årsmötet beslutade, efter förslag från valberedningen som bestod av Jonas Sandbom och
Roald Berthelsen, om oförändrat antal ledamöter i styrelsen det vill säga 5 ledamöter.
12. Val av ordförande.
Valberedningen föreslog att Arne Johansson skulle väljas om till ordförande på 1 år.
Inga andra förslag framkom. Arne valdes till ordförande på 1 år.
13. Val av två ledamöter och en suppleant i styrelsen.
Valberedningen föreslog att Henrik Malm Lindberg och Uno Karlsson skulle väljas till
ledamöter på 2 år samt att Tomas Silfver skulle väljas till suppleant på 1 år. I samtliga tre fall
var det frågan om omval. Inga andra förslag framkom. Årsmötet valde Henrik Malm Lindberg
och Uno Karlsson till ledamöter på 2 år samt Tomas Silfver till suppleant på 1 år.
Calle Erlandsson och Peter Holmgren valdes av årsmötet 2017 och båda har 1 år kvar av sin
mandattid.
14. Val av revisor.
Valberedningen föreslog att Peter Collett skulle väljas om till revisor på 1 år. Inga andra
förslag framkom. Peter Collett omvaldes till revisor på 1 år.
15. Val av valberedning.
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Jonas Sandbom (sammankallande) och Roald
Berthelsen.
16. Beslut om medlemsavgift för 2018.
Sällskapets kassör, Peter Holmgren, föreslog att medlemsavgiften skulle höjas till 250 kronor
på grund av den kraftiga porthöjning som PostNord genomfört. Årsmötet beslöt efter en
kortare diskussion att låta avgiften vara oförändrad, 200 kronor, då de nuvarande
medlemsavgifterna fortfarande räcker för driva verksamheten.
17. Övriga ärenden som stadgeenligt hänskjutits till årsmötet.
Frågan om ett eventuellt firande av att SKS under hösten 2018 fyller 20 år diskuterades.
Styrelsen fick i uppdrag att se över om det ska firas på något vis.
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