Årsmötesprotokoll Eskilstuna Schackklubb 2020-03-17
Närvarande: Tomas Bragesjö, Harald Lögdahl, Ulf Lögdahl, Stefan Ullberg, Daniel Johansson

§ 1. Årsmötet förklarades öppnat
§ 2. Årsmötes förklarades utlyst enligt stadgarna då det funnits anslag på hemsidan.
§ 3. Dagordningen godkändes, Covid-19 sköts in som ny punkt nummer 8.
§ 4. Ulf Lögdahl valdes till mötesordförande. Tomas Bragesjö valdes till mötessekreterare. Harald
Lögdahl och Stefan Ullberg valdes till protokolljusterare och rösträknare.
§ 5. Verksamhetsberättelsen delades ut och godkändes.
§ 6. Revisorn delade ut balansrapport och godkände räkenskaperna. Revisorn förordade ansvarsfrihet
för styrelsen.
§ 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 8. Vi avslutar Eskilstunamästerskapen i långpartier i förtid, resultat och placeringar i tävlingen som
det ser ut idag blir slutställningen. Vi spelar tävlingen Blixtsnabben som vanligt men det blir troligen
färre deltagare.
§ 9. Tisdagar är klubbkvällar. Vi kör EM, KM och Blixtsnabben. Vi har ett lag i Allsvenska
seriesystemet. Om vi inte går upp i div 1 igen så lämnar vi in en protest, om t.ex serierna startar om
utan upp eller nedflyttning. Vi kollar i god tid in intresset för ett lag även i distriktsserien. Vi har
ungdomsverksamhet innan spelkvällarna börjar. Vi har kvar samma klubblokal även nästa säsong.
§ 10. Vi kör Klubbmästerskap på hösten och Eskilstunamästerskap på våren. Vi arrangerar gärna
Sörmlands Öppna DM.
§ 11. Schackfyrans länsfinal inställd i år.
Stefan Ullberg kollar med Volvo om sponsring med 5000 kr tack vare Schackfyran.
Vi vet inte om Skollag SM i Eskilstuna blir som planerat av eller inte.
Vi är positiva till att arrangera individuella Skol SM i Eskilstuna.
Tomas Bragesjö skriver motion att ta med till Sveriges Schackförbund om att man inte ska arrangera
tävlingen innan 1 juli, just i år fick det ett datum som gör att det är svårt för vissa som jobbar på
mindre företag att ta semester det datumet.
§ 12. Våra medlemsavgifter är oförändrade, 400 kr senior och 100 kr junior och gratis för Schackfyran
spelare.
§ 13. Till styrelsen valdes Ulf Lögdahl, Harald Lögdahl, Tomas Bragesjö, Daniel Johansson och Rafet
Llumnica. Stefan Ullberg valdes till revisor med Staffan Sandgren som suppleant.
§ 14. Ulf Lögdahl valdes till ordförande och materialförvaltare.
Harald Lögdahl valdes till kassör, webbmaster, rating ansvarig och lagledare för lag 1.
Tomas Bragesjö valdes till sekreterare och lagledare för lag 2.
§ 15. Till firmatecknare utsågs ordförande Ulf Lögdahl och kassör Harald Lögdahl, var och en för sig.
§ 16. Styrelsen agerar valberedning.

§ 17. Stefan Ullberg undersöker om det går att skapa internet baserade tävlingar online bara för spelare
som är medlemmar i Eskilstuna Schackklubb eller andra spelare med anknytning till Eskilstuna.
§ 18. Mötet förklarades avslutat.
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