
Stockholm 2012-03-21 

Kallelse extra årsmöte Storstockholms Schackallians 

På uppdrag av Gunnar Wahlberg och Tuve Lindeberg kallar undertecknad till ett extra årsmöte i 
Storstockholms Schackallians torsdag den 12 april klockan 18:00 på Stockholms Schacksalonger, 
Ringvägen 9 C. 

Dagordning: 

1 Öppnande 
2 Mötets behöriga utlysande 
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4 Val av två justerare tillika rösträknare 
5 Styrelsens verksamhetsberättelse 
6 Revisoremas berättelse 
7 Styrelsens ansvarsfrihet 
8 Förfarande med över/eller underskott i årsbokslutet 
9 Motioner och förslag 
10 Avgifter 
11 Arvoden 
12 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleant(er) 

-Suppleant(er) på ett år 
-Revisorer på två år 
-Revisorssuppleanter på ett år 

14 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 
15 Val av valberedning på ett år 
16 Avslutning 

13 Val 
-Ordförande på ett (alternativt två) år 
-Övriga styrelseledamöter på två år 

Jonas'bandbom 
Före detta sekreterare i Storstockholms Schackallians 
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Årsmöte 2010 Storstockholms Schackallians 

Lokal: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9C 
Datum: 19 maj 2010, kl 17:15-17:45. 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden, Sven-Gunnar Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande 
välkomna. 

§ 2 Mötets behöriga utlysning 
Kallelse har skett på hemsidan. Årsmötet beslöt att mötet var behörigt utlyst. 

§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Sven-Gunnar Samuelsson valdes till mötesordförande och Jonas Sandbom till 
mötessekreterare. 

§ 4 Upprättande av röstlängd 

Sven-Gunnar Samuelsson, Gunnar Berg, Jonas Sandbom, Mikael Bergman och 
Ove Törnkvist, fem närvarande. Ove är inte medlem och saknade därmed rösträtt. 
Röstlängden fastställdes till 4 röstberättigade medlemmar (fet text). 

§ 5. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Michael Bergman och Gunnar Berg 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen redovisade en kortfattad verksamhetsberättelse som därefter med godkännande 
lades till handlingarna. I verksamhetsberättelsen ingick även ett bokslut som tittades 
igenom. Bokslutet som visade på ett överskott på 2000 kronor lades därefter tillfälligt åt 
sidan. 

§ 7 Revisorernas berättelse 

Storstockholms Schackallians revisor, Ingvar Gundersen föredrog revisionsberättelsen där han 
rekommenderade Årsmötet att dels fastställa resultat och balansräkningen för 2009 dels att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 
Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna 

§ 8 Ansvarsfrihet och fastställande av resultat och balansräkning 

Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 

§ 9 Förfarande med över- eller underskott i bokslut 

Resultat som var +2000 kronor balanseras i ny räkning. 

§10 Motioner och förslag 

Inga motioner eller förslag behandlades. 
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§11 Årsavgifter 

Huvudregistrerade seniorer 
Ej huvudregistrerade seniorer 

250 kronor 
100 kronor 

Juniorer (SchackFyranmedlemmar) 40 kronor 

§ 12 Arvoden 

Inga arvoden. 

§ 13 Beslut om antalet Styrelseledamöter 

Beslöt att styrelsen ska bestå av 1 ordförande + 3 ledamöter och en suppleant. 

§14 Val 

Sven-Gunnar Samuelsson omvaldes till ordförande på ett år, 
Jonas Sandbom, Bo Kyhie omvaldes till styrelseledamöter på ett år, 
Gunnar Berg omvaldes till styrelseledamot på ett år. 
Michael Bergman omvaldes till suppleant på ett år. 
Ingvar Gundersen valdes till revisor på ett år. 

§15 Faststallanda av antalet ledamöter i valberedningen 

0 ledamöter. 

§16 Val av valberedning 

Ingen valdes. 

§17 Övrigt 

Inget behandlades 

§18 Avslutning. 

Ordföranden Sven-Gunnar Samuelsson tackade för visat iritresse och avslutade mötet. 

Vid protokollet Ordförande 

Jonas Sandbom Sven-Gunnar Samuelsson 

Justeras Justeras 

Gunnar Berg Michael Bergman 
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