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Falkenbergs Schackklubbs a rsmö te 2021 
Den 24 februari 2021 

Närvarande 
Gert Gustavsson 
Tobias Persson 
Robin Johansson 
Theodor Zejak 
Susanne Karlsson (§ 1 - § 19 och § 22.3) 
Philip Anderberg 
Lennart Jonsson 
Lennart Nylander 
Göran Johansson 
Josef Prerovsky 
Jony Mousa 
 
Totalt deltog elva personer i mötet. Mötet hölls på grund av den rådande covid-19-pandemin som ett 
digitalt videomöte via zoom. 

§ 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 Theodor Zejak och Josef Prerovsky till justerare tillika rösträknare. 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Tobias Persson och Lennart Nylander gick igenom verksamhetsberättelsen. 
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§ 7 Revisorernas berättelse 
Susanne Karlsson föredrog revisorernas revisionsberättelse. 

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet 
Mötet beslutade: 

• Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året. 

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 Lennart Nylander, personnummer 490823-4679, till kassör tills vidare. 

• Att välja Lennart Jonsson, personnummer 350909-5018, att ta över som kassör efter Lennart 
Nylander. 

• Att ge styrelsen fullmakt att bestämma datum för när under verksamhetsåret övergången 
från Lennart Nylander till Lennart Jonsson skall träda i kraft. 

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter 
Mötet beslutade: 

• Att välja om Göran Johansson, Tobias Persson och Theodor Zejak till styrelseledamöter. 

• Att välja om Lennart Jonsson som styrelseledamot utan särskilt tilldelad funktion till dess han 
tar över som kassör. 

• Att välja Lennart Nylander som styrelseledamot utan särskilt tilldelad funktion från det att 
Lennart Jonsson tar över som kassör. 

§ 12 Val av styrelsesuppleanter 
Mötet beslutade: 

• Att välja om William Karlsson till styrelsesuppleant. 

• Att välja om Philip Anderberg till styrelsesuppleant. 

• Att välja om Robin Johansson till styrelsesuppleant. 

§ 13 Val av revisorer 
Mötet beslutade: 

• Att välja om Gert Gustavsson och Susanne Karlsson som revisorer. 

§ 14 Val av ratingbokhållare 
Mötet beslutade: 
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• Att välja om Göran Johansson som ratingbokhållare. 

§ 15 Val av lagledare och biträdande lagledare 
Mötet beslutade: 

• Att välja Josef Prerovsky som huvudansvarig lagledare för klubbens lag i Allsvenskan. 

• Att välja som Branislav Zejak som biträdande lagledare för klubbens lag i Allsvenskan. 

• Att välja Branislav Zejak som huvudansvarig lagledare för klubbens lag i Hallandsserien. 

• Att välja Theodor Zejak som biträdande lagledare för klubbens lag i Hallandsserien. 

§ 16 Val av ombud till Hallands Schackförbunds årsmöte 
Mötet noterade: 

• Att HSF:s årsmöte infaller den 22 mars 2021 klockan 19:00 och kommer att hållas som ett 
digitalt videomöte via Zoom. 

Mötet beslutade: 

• Att välja Jony Mousa och Josef Prerovsky som klubbens representanter till HSF:s årsmöte. 

• Att styrelsen får fullmakt att utse andra representanter till HSF:s årsmöte, i den mån de valda 
representanterna får förhinder. 

§ 17 Val av valberedning 
Mötet beslutade: 

• Att välja om Gert Gustavsson och Susann Karlsson till valberedningen. 

§ 18 Fastställande av medlemsavgifter 
Mötet beslutade: 

• Att fastställa seniorers medlemsavgift för verksamhetsåret 2022 till 450 kr. 

• Att fastställa juniorernas medlemsavgift för verksamhetsåret 2022 till 150 kr. 

Mötet noterade: 

• Att medlemsavgiften för seniorer för verksamhetsåret 2021 fastställdes till 450:- på 
föregående årsmöte. 

• Att medlemsavgiften för juniorer för verksamhetsåret 2021 fastställdes till 150:- på 
föregående årsmöte. 

• Att juniorer medlemmar födda 1996 eller senare räknas som juniorer 2021. 

§ 19 Fastställande av ersättningar 
Mötet beslutade: 

• Att fastställa ersättningen för resor i Allsvenska serien och Hallandsserien till Hallands SF:s 
tariff för ungdomsverksamheten, med tillägget att spelande chaufför räknas som både 
spelare och chaufför. 

• Att fastställa ersättningen för resor i ungdomsverksamheten till Hallands SF:s tariff. 
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• 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 Falkenbergs Sparbank och Collector 
Bank under verksamhetsåret fram till dess nästa ordinarie årsmöte avslutats. 

§ 21 Kommande verksamhet 
Mötet noterade: 

• Att nästan all klubbverksamhet för tillfället ligger nere på grund av den rådande covid-19-
pandemin. 

• Att vi har viss verksamhet på onsdagarna för seniorerna, med högst åtta deltagare, men inga 
större tävlingar. 

• Att ungdomsverksamheten är uppskjuten preliminärt till efter påsk. 

• Att det är troligt att verksamheten kan återupptas mer som vanligt först till hösten. 

§ 22 Nya frågor 

§ 22.1 Stadgeändring 
Mötet beslutade: 

• Att ändra i stadgarna till att ta bort val av ratingbokhållare från stadgarna då detta numera 
sköts automatiskt. 

Mötet noterade: 

• Att stadgeändringar kräver beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten 
och att beslutet därför också behöver fattas på nästa årsmöte för att träda i kraft. 

§ 22.2 Val av ungdomsledare 
Mötet beslutade att utse följande medlemmar till ungdomsledare: 

• Gert Gustavsson 

• Göran Johansson 

• Josef Prerovsky 

• Robin Johansson 

Mötet beslutade: 

• Att ungdomsledarna skall begära utdrag ur belastningsregistret och visa upp för styrelsens 
ordförande för att få verka som ungdomsledare. 

§ 22.3 Collijn- och Rilton-plaketter 
Susann Karlsson meddelade 
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• Att hon kan ska undersöka vilka av klubbens medlemmar som kan tilldelas Collijn- eller 
Rilton-plaketter. 

§ 23 Mötets avslutande 
Mötet avslutades av mötesordförande Gert Gustavsson. 

Vid protokollet Mötesordförande 

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

Tobias Persson Gert Gustavsson 

Justeras 

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

Theodor Zejak Josef Prerovsky 


