Dalarnas Schackförbund

Protokoll fört vid årsmöte
Plats och tid: Borlänge den 24 mars 2013
Närvarande: Lars Nilsson, Kjell Brodin, Sonia Tiger och Hans Sandqvist.
§ 1 Mötets öppnade
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mötets behöriga kallande.
Kallelsen till årsmötet godkändes som stadgeenligt.

§ 3 Dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.

§ 4 Upprättande av röstlängd.
Röstlängd upprättades där det konstaterades att 1 st var röstberättigade.

§ 5 Val av mötesfunktionärer.
Ordförande och sekreterare valdes Lars Nilsson.
Justerare valdes Kjell Brodin och Hans Sandqvist.

§ 6 Föregående årsmöte.
Föregående årsmötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§ 7 Motioner
Inga motioner.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Godkändes med att at 4 ändringar skall göras.
Det var att Axel spelat SM, Göran Rörvall vann DM, Teddie vann GP Västmanland
och schack 4:an skall med.
Därmed lades den till handlingarna.

§ 9 Resultat och balansrapport.
Resultat och balansräkning gick igenom och godkändes som lades till
handlingarna.

§ 10 Revisorernas rapport.
Revisionsberättelsen gick igenom och godkändes som lades till handlingarna.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsen för 2012.

§ 12 Beslut om avgifter till DSF för 2012 medlemskap.
Mötet beslutade om förändrade avgifter. Vilket innebär 220 kr för seniorer, 20 kr för
juniorer och 0 kr för schack4an.

§ 13 Rapporter
Inga

§ 14 Val
Som ordförande omvaldes Lars Nilsson på 1 år.
Som kassör omvaldes Mari Pettersson på 1 år.
Inga styrelseledamöter valdes detta år, så det är vakanta.
Som revisorer omvaldes Olle Ekenskog och Magnus Källström på 1 år.
Som revisorssuppleant valdes Kent Ängskog på ett år.
Till valberedning valdes Hans Sandqvist.

§ 15 Övriga Frågor
Kassör Mari kommer inte ställa upp nästa år, så vi måste få tag i en kassör eller
ordförande.

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerat av

Kjell Brodin

Hans Sandqvist

