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Protokoll fört vid GSFs årsmöte 2010-03-06.
Närvarande
Björn Andersson, Sten Andersson, Sören Gannholm, Ingvar Gannholm, Gert
Jacobsson, Roger Jacobson, Calle Kjellin, Pontus Klingenström, Hilding
Klingvall, Bertil Skörnemo, Axel Åkerman, André Lundin, Rolf Johansson och
Mattias Sollerman. (14 medlemmar)
§1

Mötet öppnades av GSFs ordförande Björn Andersson.

§2

Björn Andersson valdes till ordförande för mötet. Sten Andersson valdes till
sekreterare för mötet. Axel Åkerman och Bertil Skörnemo valdes till
justeringsmän för dagens protokoll.

§3

Kallelse och dagordning godkändes.

§4

Ombudens fullmakter granskades och röstlängden fastställdes till Alva 3 röster,
Burgsvik 7 röster och Visby 4 röster. Totalt 14 röster.

§5

Föregående årsmötes protokoll lästes upp. Protokollet och lades med godkännande
till handlingarna.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för 2009 presenterades och lades
till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.

§8

Balansräkningen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2009.

§9

Föredrogs förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för åren 2008-09
avseende Stiftelsen Kruttornet Schackklubbs Minne (Org nr 802426-0096).
Föredrogs vidare revisionsberättelse för Stiftelsen avseende samma år.
Handlingarna lades med godkännande till handlingarna.

§ 10

Mötet fastställde följande avgifter till GSF för vartdera av åren 2010 och 2011:
- medlemsavgift för seniorer 140 kr, för juniorer 40 kr
- startavgift för lagtävlingar 100 kr, dock skollag-DM utan avgift
- startavgift i DM och JDM, seniorer 100 kr, juniorer 50 kr
- startavgift i övriga tävlingar, seniorer 30 kr, juniorer 10 kr
Avgifterna är oförändrade jämfört med föregående år.

2
§ 11

Beslutades att styrelsen skall bestå av oförändrat 5 ledamöter med 2 suppleanter.

§ 12

Följande val förrättades:
Ordförande för 1 år Björn Andersson (omval)
Styrelseledamöter för 2 år Bengt Gällmo (omval) och Johan Borre (nyval)
(Sten Andersson och Sören Gannholm är tidigare valda för ytterligare 1 år)
Styrelsesuppleanter för 1 år Michael Källström och Axel Åkerman (omval)
Revisor för 2 år Bertil Skörnemo (omval)
Fyllnadsval till revisor på 1 år i stället för Johan Borre valdes Gert Jakobsson.
Revisorssuppleanter för 1 år Bo Dahlby och Roger Wessberg (omval)
Ungdomsansvarig för 1 år Björn Andersson (omval)
Tävlingsledare för 1 år Sten Andersson (omval)
Ratingansvarig för 1 år Sten Andersson (omval)
Webbansvarig: Sten Andersson (nyval)
Mötet uppdrar åt styrelsen att utse ombud till SSFs kongress
Valberedare för 1 år Mattias Sollerman och Roger Jakobsson. Sollerman är
sammankallande.

§ 13

Några motioner förelåg inte.

§ 14

Mötet diskuterade möjligheten att bedriva skolschack, gärna på håltimmar på
högstadiet. Mötet uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med den frågan.
Mötet diskuterade även schack med levande pjäser under medeltidsveckan. Mötet
uppdrog åt styrelsen att kontakta SSF beträffande ekonomiska förutsättningar för
evenemanget.

§ 15

Kaffe m.m. i anslutning till årsmötet är som vanligt på GSFs bekostnad

§ 16

Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Sten Andersson
sekreterare
Björn Andersson
ordförande

Axel Åkerman
justeringsman

Bertil Skörnemo
justeringsman

