Protokoll från årsmöte med Upsala allmänna schacksällskap
tisdagen den 27 september 2022 kl. 19.00 – 20.05
Plats:

Spellokalen på Katedralskolan, Uppsala
Närvarande medlemmar:
Thore Agnäs, Sture Almqvist, Nils-Erik Berglund, Malte Burwick,
Magnus Dahnberg, Henryk Dolata, Börje Jansson, Jonny Jansson,
Leif Karlsson, Henrik Malm Lindberg, Nils Lundahl, Ashoke Mitra,
Albin Molin, Bo Nyberg, Hugo Toll, Phaidon Vassiliou.
Övriga:
Emil Avetisyan, Erik Malmstig, Mats Norberg, Jonas Petersson.

§1

Mötet öppnades av sällskapets vice ordförande Thore Agnäs.
En kort presentation av de närvarande skedde.

§2

Röstlängd
16 röstberättigade medlemmar var närvarande.

§3

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Höstinbjudan med årsmöteskallelse hade skickats ut per mail i mitten av
augusti. Årsmötet ansågs därmed vara stadgeenligt utlyst.

§4

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§5

Mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Jonas Petersson och till sekreterare Bo Nyberg.

§6

Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Henryk Dolata och Hugo Toll.

§7

Protokoll från föregående årsmöte
Protokoll från årsmötet 2021 genomgicks och lades till handlingarna.

§8
Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
Verksamhetsberättelsen för 2021/2022 genomgicks och kommenterades. Berättelsen lades
med godkännande till handlingarna.
Resultat- och balansräkning genomgicks. Årets verksamhet har inneburit ett
överskott på ca 38 000 kronor, främst ersättning för funktionärsarbete som
UASS gjort vid SSF-arrangemang i Uppsala, Schackfyran och Schack-SM.
UASS har ett sparkonto på Swedbank som vi i år inte fått kontoutdrag för.
Banken har skärpt sina rutiner och UASS har inte hunnit anpassa sig till detta.
Styrelsen har kontakt med Swedbank och räknar med ordna detta och få
utdraget inom några veckor.
Det innebär att bokslutet formellt inte kan godkännas. Punkterna om revision
och ansvarsfrihet måste därför ajourneras till ett senare tillfälle.
§9

Revisionsberättelse.
Revisionen kommer att avslutas när det sista kontoutdraget kommit. Ett extra
årsmöte för att behandla paragraferna 8, 9 och 10 planeras ske senare under
hösten. Mandattiden för nuvarande revisorer förlängs fram till det mötet.
Styrelsen kommer att kalla till detta extra årsmöte, som sannolikt kommer att
ske en tisdag före spelet.

§ 10

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Frågan behandlas vid extra årsmöte senare i höst. Se § 9.

§ 11

Val av styrelse för 2022 / 2023
Till ordförande på två år valdes Malte Burwick.
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Nils-Erik Berglund och
Magnus Dahnberg.
Thore Agnäs, Henrik Malm Lindberg och Bo Nyberg är tidigare valda
fram till årsmötet 2023.
Styrelsen består av ordförande samt fem ledamöter.

§ 12

Val av två revisorer och en revisorssuppleant 2022 / 2023
Revisor
Pär Ellmin
Revisor
Vidar Stordahl
Revisorssuppleant
Thomas Franzén

§ 13

Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs Thomas Franzén, Henryk Dolata
och Jan Lindegren med Thomas Franzén som sammankallande.

§ 14

Avgifter och ersättningar
Beslöts att fastställa sällskapets avgifter enligt följande:
Medlemsavgift för seniorer 700:Medlemsavgift ungdom (t o m det år man fyller 25 år) 200:Passiva / dubbelregistrerade 350:- *)
Spelavgiften är 30:- inkl kaffe.
För spelare som inte är medlem utgår extra avgift för KM resp. UM
med 150:- per tävling.
Styrelsen har möjlighet att tillämpa lägre avgifter för ”provmedlemmar”.
*) Passiv medlem kan vara en person som stöder sällskapets verksamhet
utan att själv spela. En sådan stödmedlem registreras ej för spel.
Man kan också vara registrerad som spelare i UASS men inte deltaga
i verksamheten eller lagspel utan endast externa tävlingar.
Dubbelregistrerad är spelare som är huvudregistrerad i annan klubb men deltar
i UASS verksamhet. Sådan medlem registreras inte hos USF/SSF.
Inget styrelsearvode utgår. Styrelsen disponerar en summa på 2000 kronor
som får användas på lämpligt sätt enligt eget beslut.

§ 15

Budget och verksamhetsplan
Säsongen liknar den nyss avslutade säsongen med i liknande allsvenska resor.
En uppskrivning med 10% har gjorts för kostnadsökningar. Inga extra inkomster
har budgeterats eftersom vi ännu inte vet vilka arrangemang som blir aktuella.
Sällskapets verksamhetsplan är de program som görs två gånger per år.
Höstprogrammet publiceras i augusti och vårprogrammet i december.
Sällskapet har anmält tre lag till allsvenska serien.

§ 16

Henrik Arfwedsons pris
Henrik Arfwedsons går till Henryk Dolata som med goda kontakter aktivt
medverkade till att sällskapet fick en ny utmärkt spellokal på Katedralskolan.
Priset består av en plakett samt en kontantsumma motsvarande årsavgiften.

§ 17

Övrigt
Inga övriga frågor fanns.

§ 18

Avslutning
Mötesordföranden Jonas Petersson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Bo Nyberg

Jonas Petersson
Mötesordförande

Henryk Dolata
Justerare

Därefter följde årsmötesblixten med 15 deltagare och 9 ronder. 3+2.
Erik Malmstig vann före Börje Jansson och Emil Avetisyan.

Hugo Toll
Justerare

