
	  	  	  	  	  Schackets Kulturhistoriska Sällskap   -SKS- 

Protokoll	  från	  Årsmötet	  i	  SKS	  torsdag	  den	  13	  februari	  2014	  i	  Stockholm	  Schackförbunds	  Salonger,	  Ringvägen	  9C	  

§	  1	  	  Jan	  Wikander	  valdes	  enhälligt	  till	  mötesordförande.	  

§	  2	  	  På	  frågan	  om	  årsmötets	  stadgeenliga	  utlysning	  meddelades	  att	  kallelse	  och	  dagordning	  skickats	  ut	  som	  
bilaga	  till	  Schackkultur	  nr.	  45,	  till	  medlemmar	  med	  e-‐post	  och	  i	  brev.	  

§	  3	  	  Det	  noterades	  att	  röstlängden	  justerades	  till	  11	  deltagande	  medlemmar.	  

§	  4	  	  Carl-‐Johan	  Arbeus	  valdes	  att	  justera	  årsmötesprotokollet	  och	  tillika	  	  vara	  rösträknare.	  

§	  5	  	  Verksamhetsberättelsen	  föredrogs	  av	  Ordföranden	  Arne	  Johansson	  som	  konstaterade	  att	  
medlemstidningen	  Schackkultur	  utkommit	  med	  4	  nummer	  (nr.	  42-‐45)	  under	  verksamhetsåret.	  	  Föreningens	  
styrelse	  har	  samlats	  vid	  tre	  tillfällen:	  28/2	  +	  årsmöte,	  8/5	  och	  13/11.	  Medlemsantalet	  var	  vid	  slutet	  av	  året	  64	  
betalande	  medlemmar.	  Föreningens	  hemsida	  fick	  under	  året	  en	  renovering	  med	  ett	  nytt	  utseende	  och	  aktuellt	  
innehåll.	  Peter	  Holmgren	  höll	  föredrag	  på	  Schacksalongerna	  och	  Arne	  Johansson	  satte	  ihop	  en	  poster	  med	  de	  
första	  100	  årens	  Stockholmsmästare	  i	  schack.	  Postern	  hänger	  inramad	  på	  Schacksalongerna.	  SKS	  har	  också	  
bidragit	  med	  schackhistoria	  i	  Lokal-‐TV	  programmet	  ”Mitt	  i	  Schack”.	  

§	  6	  	  Den	  ekonomiska	  redovisningen	  för	  verksamhetsåret	  föredrogs	  av	  revisorn	  i	  kassörens	  frånvaro.	  Årets	  
resultat	  visade	  i	  balansräkningen	  ett	  överskott	  på	  3.877	  kronor.	  

§	  7	  	  I	  revisionsberättelsen	  konstaterar	  Revisorn	  att	  Årsredovisningen	  har	  upprättats	  med	  god	  revisionssed	  och	  
att	  styrelsen	  inte	  handlat	  i	  strid	  med	  föreningens	  stadgar.	  

§	  8	  	  Revisorn	  rekommenderar	  och	  årsstämman	  beslutar	  dels	  

-‐ att	  	  årsredovisningen	  fastställs	  
-‐ att	  styrelsen	  beviljas	  ansvarsfrihet	  

§	  9	  	  Inga	  motioner	  eller	  proportioner	  behandlades.	  

§10	  Årsmötet	  fastställde	  att	  antalet	  ledamöter	  ska	  vara	  oförändrad	  (5	  ordinarie	  +	  1	  suppleant)	  

§11	  Valberedningens	  förslag	  till	  ny	  styrelse:	  
Ordförande	  1	  år,	  omval	  av	  Arne	  Johansson	  
Ledamot	  2	  år,	  omval	  av	  Roald	  Berthelsen	  (sekreterare)	  
Ledamot	  2	  år,	  omval	  av	  Jan-‐Olov	  Lind	  
Suppleant	  1	  år,	  omval	  av	  Rolf	  Littorin	  
Revisor	  1	  år,	  omval	  av	  Peter	  Collett	  
I	  styrelsen	  ingår	  också	  Peter	  Holmgren,	  kassör	  med	  1	  år	  kvar	  av	  mandattiden.	  
Calle	  Erlandsson,	  ledamot	  med	  1	  år	  kvar	  av	  mandattiden	  
Valberedningen	  har	  bestått	  av	  Robert	  Spångberg	  (sammankallande)	  och	  Jonas	  Sandbom	  

Alla	  valen	  var	  enhälliga	  enligt	  Valberedningens	  förslag.	  



§15	  Medlemsavgiften	  beslutades	  vara	  oförändrad	  200:-‐	  kronor	  för	  år	  2015.	  

§16	  Inga	  övriga	  frågor	  behandlades	  

§17	  Årsmötet	  avslutades	  kl.	  20,15.	  

	  

Täby	  den	  14	  februari	  2014	  

	  

	  

Jan Wikander  Roald Berthelsen 

Mötesordförande	   	   	   	   Sekreterare	  

	  

	  

Carl-Johan Arbeus 

Justerare	  av	  protokoll	  

	  

	  

Bifogas	  protokollet:	  

Verksamhetsberättelse	  
Ekonomisk	  redovisning	  
Revisionsberättelse	  
Deltagarlista	  


