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Tobias Persson Josef Prerovsky Göran Johansson 

Falkenbergs Schackklubb 
Org.nr. 849000-7435 
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 311 34 Falkenberg  http://www.schackihalland.net/fsk 

Falkenbergs Schackklubbs a rsmö te 2015 
Den 28 januari 2015 

Närvarande 
Göran Johansson 
Josef Prerovsky 
Lennart Jonsson 
Tobias Persson 
Gert Gustavsson 

Totalt deltog fem personer i mötet. 

§ 1 Årsmötets öppnande 
Mötet öppnades av Josef Prerovsky. 

§ 2 Fastställande av årsmötets behörighet 
Mötet fann att mötet var behörigt utlyst. 

§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Mötet beslutade: 

 Att utse Gert Gustavsson till mötesordförande. 

 Att utse Tobias Persson till mötessekreterare. 

§ 4 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde dagordningen. 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Mötet beslutade: 

 Att välja Josef Prerovsky och Göran Johansson till justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Tobias Persson och Lennart Jonsson föredrog verksamhetsberättelsen. 

§ 7 Revisorernas berättelse 
Lennart Jonsson föredrog i revisorernas frånvaro revisionsberättelsen som revisorerna undertecknat. 

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet 
Mötet beslutade: 

 Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året. 
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Styrelsen deltog inte i beslutet. 

§ 9 Val av ordförande 
Mötet beslutade: 

 Att välja om Josef Prerovsky, personnummer 490922-1873, till ordförande. 

§ 10 Val av kassör 
Mötet beslutade: 

 Att välja om Lennart Jonsson, personnummer 350909-5018, till kassör. 

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter 
Mötet beslutade: 

 Att välja om Göran Johansson, Tobias Persson, Robin Johansson och Branislav Zejak till 
styrelseledamöter. 

§ 12 Val av styrelsesuppleanter 
Mötet beslutade: 

 Att välja Raymond Ghafari till styrelsesuppleant. 

 Att välja Anders Persson till styrelsesuppleant. 

§ 13 Val av revisorer 
Mötet beslutade: 

 Att välja om Susanne Karlsson som revisorer. 

 Att välja Gert Gustavsson som revisor. 

 Att inte välja en revisorssuppleant. 

§ 14 Val av ratingförare 
Mötet beslutade: 

 Att välja Göran Johansson som ratingbokhållare med huvudansvar för ratingföringen. 

 Att välja Josef Prerovsky som ratingbokhållare. 

§ 15 Val av lagledare 
Mötet beslutade: 

 Att välja om Josef Prerovsky som lagledare för klubbens lag. 

 Att välja Göran Johansson som lagledare för klubbens lag. 

§ 16 Val av ombud till Hallands Schackförbunds årsmöte 
Mötet noterade: 
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 Att HSF:s årsmöte infaller den 2 mars 2015. 

Mötet beslutade: 

 Att utse Anders Persson, Josef Prerovsky och Tobias Persson som klubbens ombud till HSF:s 
årsmöte. 

§ 17 Val av valberedning 
Mötet beslutade: 

 Att välja om Gert Gustavsson till valberedningen. 

 Att välja om Anders Persson till valberedningen. 

§ 18 Fastställande av medlemsavgifter 
Mötet beslutade: 

 Att fastställa seniorers medlemsavgift för verksamhetsåret 2015 till 220 kr. 

 Att fastställa juniorernas medlemsavgift för verksamhetsåret 2015 till 50 kr. 

 Att fastställa stödmedlemskapsavgiften för verksamhetsåret 2015 till 200 kr. 

Mötet noterade: 

 Att juniorer medlemmar födda 1990 eller senare räknas som juniorer 2015. 

§ 19 Fastställande av ersättningar 
Mötet beslutade: 

 Att fastställa ersättningen för resor i Allsvenska serien och Hallandsserien till 15:00 kr/mil. 

 Att fastställa ersättningen för resor i ungdomsverksamheten till Hallands SF:s tariff. 

 Att bevilja styrelsen fullmakt att ändra ersättningsnivåerna under året om klubbens ekonomi 
så kräver. 

§ 20 Firmateckning och teckningsrätt för konton 
Mötet beslutade: 

 Att klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören två i förening. 

 Att tecknande av klubbens firma skall rapporteras till styrelsen. 

 Att bevilja kassören teckningsrätt för klubbens konton i Swedbank under verksamhetsåret 
fram till dess nästa ordinarie årsmöte avslutats. 

§ 21 Nya frågor 

§ 21.1 Sociala medier 
Mötet diskuterade hur sociala medier såsom Facebook och Instagram kan användas för att locka nya 
juniormedlemmar och vilka juniorer i klubben som kan tillfrågas om att sköta klubbens närvaro på 
dessa medier. 



Protokoll för Falkenbergs Schackklubbs årsmöte 2014 Utskrivet 2015-01-28 

 

 

Falkenbergs Schackklubb 
Org.nr. 849000-7435 
 Torggatan 5 E fsk@schackihalland.net 
 311 34 Falkenberg  http://www.schackihalland.net/fsk 

§ 21.2 Vänskapsmatcher 
Mötet diskuterade om det kunde arrangeras en vänskapsmatch mellan klubbarna i norra Halland mot 
klubbarna i södra Halland och noterade att det är en fråga som kan tas upp till vidare diskussion på 
Hallands SF:s årsmöte. 

§ 22 Mötets avslutande 
Mötet avslutades av mötesordförande Gert Gustavsson. 

Vid protokollet 

 .............................................................  

Tobias Persson 

Justeras 

 .............................................................   .............................................................  

Josef Prerovsky Göran Johansson 


