
Karlstads Allmänna Schacksällskap årsmötesprotokoll 
 
                         

                       Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2019, 

                         hållet den 11 februari 2020, Sundbergsgatan 12 B 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Kjell-Åke Andersson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
Totalt hade årets möte samlat 14 deltagare. 
 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Kjell-Åke Andersson. 
Till sekreterare för mötet valdes Mattias Lestander. 
 
 
§ 3 Godkännande av kallelsen 
Kallelsen till årsmötet godkändes.  
 
 
§ 4 Val av justeringsmän 
Som justeringsman valdes Lars-Erik Johansson och Jesper Ahlqvist. 
 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen för årsmötet godkändes. 
 
 
§ 6 Sekreterarens verksamhetsberättelse & Kassörens ekonomiska berättelse 
 

a) Sekreterarens verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. 
 

b) Klubbens kassör, Joar Berglund, redovisade inkomster och utgifter och balansrapport 
för året. Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet. 

      
        
§ 7 Revisorernas berättelse 
Matz Svenneling och Per-Owe Norell presenterade sin granskning av bokföringen för det 
gångna året och fann den fullgod. Revisorerna ansåg att räkenskaperna skötts enligt god  
revisionssed. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.  
 
 
 
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelse 
Styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2019 av årsmötet. 
 
 



§ 9 Avgifter 
Medlemsavgifterna diskuterades under mötet och beslöt att höjas för juniorer, seniorer och 
studenter. Detta ger medlemsavgifterna följande utseende för 2020: 
 
Asylsökande    30    SEK 
Schackfyran sektionsmedlem  30    SEK 
Juniorer till det att de fyller 16 år:     *100  SEK  
Juniorer 17-20:   400  SEK 
Studerande oavsett ålder:   400  SEK 
Seniorer:    800  SEK 
Stödjande och passiva medlemmar:  100  SEK 
 
*höjs till 400 kr år 2021. 
 
 
§ 10 Arvoden och ersättningar 
Mötet beslutade att inte instifta några nya arvoden eller ersättningar. 
Den enda ersättning som finns är därmed den reseersättning som kan utgå vid resor i 
samband med allsvenskan.  
Denna ersättning följer den statliga normen. 
 
 
§ 11 Val av styrelse 
Valberedningen föreslog att lägga till en ny ledamot i styrelsen, vilket stöds av stadgar.  
Årsmötet röstade därefter in en ny ledamot utöver de redan existerande.  
Detta ger styrelsen för år 2020 följande utseende: 
 
STYRELSE (väljs förutom ordförande på två år, hälften av tvåårsvalen görs varje år). 
 
Ordförande  Kjell-Åke Andersson (Omval, väljs på nytt 2020.) 
Sekreterare  Mattias Lestander (Väljs på nytt 2022.) 
Kassör  Joar Berglund (Väljs på nytt 2022.) 
Ledamöter  Lars Johannesson (Omval, väljs på nytt 2021.) 
  Christoffer Johansson (Omval, väljs på nytt 2021.) 
  Bo Hedlund  (Nyval, väljs på nytt 2022.) 
 
 
 
§ 12 Val av funktionärer 
Årsmötet godkände följande funktionärer som väljs på 1 år:   
 
 
Materialförvaltare Berth Bråby   (Omval) 
  Lars Johannesson  (Omval) 
 
 
 



Ungdomskommittén: Mattias Lestander  (Nyval) 
                  Christoffer Johansson  (Nyval) 
 Lars Forslöf   (Omval) 
  

Schackfyrangruppen: Styrelsen utser schackfyrangrupp. 
  Vid tidpunkten för årsmötet  ingår: 
  Lars Forslöf 
  Bo Hedlund   
  Erik Sagvik 
  Kjell-Åke Andersson 
 
Hemsideansvarig: Mattias Lestander  (Omval)  
 
Tävlingsledare: Tävlingsledare tillsätts vid behov av styrelsen. 
 
 
  
 § 13 Val av revisorer och suppleanter 
Följande valdes: 
 
Styrelsesuppleanter (1 år) Bengt Almgren  (Nyval) 
  Lars-Erik Johansson  (Omval) 
  Berth Bråby   (Omval) 
 
Revisorer (1 år) Matz Svenneling  (Omval) 
  Per-Owe Norell  (Omval) 
  
Revisorsuppleant (1 år) Andrew Wegerif  (Omval) 
 
 
 
§ 14 Val av ombud till VSF 
Christoffer Johansson och (ifall fler behövs) Jesper Ahlqvist valdes som ombud för klubben 
till VSF:s årsmöte som hålls i vår klubblokal den 22 mars kl 11.00. 
 
 
 
§ 15 Val av valberedning 
Följande valdes: 
  
Valberedning (1år) Per Nickolausson  (Nyval) 
  Lars Johannesson  (Omval) 
 
 
 
 
 



 
 
§ 16 Kommande verksamhet och övrig information 
 

 Ekonomin diskuteras och Matz Svenneling föreslår ett extra möte om hur vi kan 
förbättra ekonomin i klubben. 

 

 Bo Hedlund eftersöker ökad transparens från styrelsen, främst att man ska kunna 
hitta protokoll på hemsidan. Det bestämdes av mötet vara ok om det inte rör sig om 
känsliga uppgifter, där styrelsen avgör vad som kan anses känsliga uppgifter. 

 

 Bengt Almgren redovisar svar han samlat in från enkäten gällande Karlstad Open. 
Mycket av arrangemanget hade fått högt betyg i undersökningen, medan några saker 
såsom önskan om lunch på hotellet och  lokaltemperaturen gärna kunde förbättras.  
En lärdom är också att vi bör vara tidigare ute med inbjudan.  

 
 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Ordföranden Kjell-Åke Andersson förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande 
för visat intresse. 
 
 
 
Mötesordförande   Sekreterare för årsmötet 
 
_________________________  _________________________ 
Kjell-Åke Andersson   Mattias Lestander 
 
 
Justeringsman   Justeringsman 
 
_________________________  _________________________ 
Lars-Erik Johansson   Jesper Ahlqvist 


