
NYBRO SCHACKSÄLLSKAP  
Bildat 1910 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019-05-20 

 
Närvarande: Lennart Andersson, Ingemar Ernstsson, Michael Lindén, Berny Jonsson, Hans Eriksson, Mikael 

Cederblad, Johnny Williamsson och Henrik Carlsson. 

 

§ 1. Ordföranden Lennart Andersson hälsade välkommen och öppnade mötet.  

§ 2. Dagordningen uppläses och godkänns. Inga skrivelser eller motioner har inkommit.  

§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. Lades med godkännande till handlingarna 

§ 4. Val av mötesfunktionärer 

a) ordförande för kvällen: Lennart Andersson 

b) sekreterare för kvällen: Johnny Williamsson 

c) 2 justeringsmän tillika rösträknare: Berny Jonsson och Ingemar Ernstsson. 

§ 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. Föredrogs av Johnny Williamsson. 

Lades med godkännande till handlingarna 

§ 6. Föredragning av kassaberättelsen. Föredrogs av Johnny Williamsson. Lades med  

godkännande till handlingarna 

§ 7. Loppis. Johnny Williamsson föredrog en skrivelse om resultatet av årets loppis som gav 

totalt 3 775 kr. Sammanlagt har loppisarna sedan starten (sexton år) gett 60 625 kr. Johnny 

Williamsson och Ingemar Ernstsson tackade klubbens medlemmar för hjälp med 

försäljning och insamling av prylar.  

§ 8. Klubbens ekonomi. Klubbens ekonomi är god. Lennart gav en historisk bild som visar 

hur tidigare års underskott de senaste åren har vänts till överskott vilket är mycket positivt.  

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen. Föredrogs av Ingemar Ernstsson. Revisions-

berättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

§   10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och turneringsavgifter säsongen 2018/2019. 

Oförändrad medlemsavgift 600 kr för seniorer. 50 kr för juniorer. Provmedlemmar får spela 5 

ggr utan avgift. Seniorer som inte spelar i KM eller i lagspel utan enbart vill vara med i övriga 

interna spelet betalar 200 kr. Medlemsavgiften för nästa säsong (2020/2021) ska betalas i 

början av januari 2020 så att NSS medlemmar ska registreras som betalda medlemmar hos 

SSF för 2020.  

§ 12. Kommande säsongs tävlingsprogram: 

a) Aldéns Minnesturnering, tidshandikapp med början i september.  

b) Klubbmästerskap (KM) Monrad 7 spelomgångar om >10 deltagare annars lottning enligt 

Berger. Inget beslut om vilken speltid som ska tillämpas, 1½ tim per spelare eller 2 timmar. 

Medlemmarna ska ges tillfälle att framföra sin åsikt innan start och majoritetens uppfattning 

kommer att gälla. 5 min innan slut upphör skyldigheten att föra protokoll. Sista dag för 

anmälan meddelas senare.  

c) Allsvenska serien. Ett lag till div III (NSS nedflyttades från II-gruppen 2018/2019). Fråga 

om lagledare tas upp vid höstens styrelsemöte. Avgift för deltagande: 2 000 kr. Ett pris 

tillfaller bäste poängplockare i lagen . 

d) Blekingeserien. Vi anmäler ett lag. Ingen avgift för deltagande. Reglerna medger att spelare  

från förstalaget kan delta men tanken är i första hand att de som inte är ordinarie i laget ska ha förtur.  

Ett krav dock: Protokollföring är obligatorisk. Fråga om lagledare tas upp vid höstens styrelsemöte. 

e) Julblixt 

f) Påskblixt 

g) Nybromästerskapet i blixt, spelas som vanligt efter årsmötet. 

 

 

 

 

 

 



§ 13. Val av föreningsledamöter och funktionärer 

Avgående: ordförande Lennart Andersson. Valberedningen hade inte kunnat finna någon som 

var villig att bli ny ordförande och årsmötet kunde inte heller finna någon. Ordförandeposten 

blir därför vakant till nästa årsmöte.                                                 

b) Val av sekreterare. Valdes Johnny Williamsson för två år.  

För kassören Ingemar Johansson och de två styrelseledamöterna Mikael Cederblad och Michael  

Lindén återstår mandattiden ett år.  

c) Val av två styrelsesuppleanter för 1 år valdes Berny Jonsson och Kent Nilsson. 

d) Val av korresponderande sekreterare för ett år valdes Ingemar Johansson. 

e) Val av två revisorer för ett år. Valdes Tryggve Ivarsson och Henrik Carlsson. 

f) Val av revisorsuppleant på ett år. Valdes Ingemar Ernstsson. 

g).Val av ungdomsansvarig för ett år. Utses av styrelsen vid behov. 

h) Val av materialförvaltare för ett år. Valdes Mikael Cederblad. 

i)  Val av pressreferent för ett år. Valdes Johnny Williamsson. 

j) Val av matrikelförare för ett år. Valdes Henrik Carlsson i samråd med Ingemar Johansson. 

k) Val av IT-ansvarig för ett år. Valdes Henrik Carlsson. 

  § 14. Val av valberedning. Valdes Lennart Andersson och Tryggve Ivarsson för ett år.  

  Lennart Andersson är sammankallade.  

§ 15. Spellokaler och säsonger. Veckodag och tid för spelkvällarna: Måndagar kl. 18.00 tills 

vidare i nuvarande lokal på Göljemålagatan, kostnad 125 kr per tillfälle. Matcherna i 

allsvenska serien spelas i Jutegården, kostar 350 kr per tillfälle. Blekingeseriens 

hemmamatcher spelas även dessa om möjligt i Jutegården. Årsmötet beslöt att hyra 

lokal i Jutegården så snart renoveringen där är klar, troligtvis i november 2019. Under 

förutsättning att den offererade månadshyran (210 kr per kväll) inte höjs. 

§ 16. Övriga frågor.  

Henrik Carlsson erbjöd ett sponsoralternativ, om medlem i NSS köper antivirusprogrammet Panda  

kommer en del av beloppet att gå till NSS. Prisexempel 3 år Panda = 760 kr, då går 76 kr av dessa  

till NSS som sponsring.   

Krav på domarutbildning väntas komma vid hemmamatcher i allsvenska serien. Får kollas upp.  

Verkar krångligt. 

Division III grupp 8 som den ser ut nu innehåller bara fyra lag, Förutom NSS: Vaggeryd,  

Värnamo och Östra Skaraborg. Det blir långa bortamatcher och om det blir verklighet så  

spelas den dubbelrondigt. Vi får hoppas på en vakant plats i division II grupp 7.   

§ 18. Ordförande Lennart Andersson förklarade mötet avslutat. 

 

Efter mötet blev det fika med tårta.  

  

Sedvanligt avgjordes Nybro SS Blixtmästerskap och samtliga åtta årsmötesdeltagare stannade 

kvar och deltog i tävlingen. 

 

Prisutdelning i Blixtmästerskapet och i Nybromästerskapet. Till Mikael Cederblad utdelades även  

presentkort på en klippning hos Intermezzo frisörsalong, priset för bästa poängplockare i lagen under  

säsongen.   

 

Vid datorn 

 

 

 

Johnny Williamsson 

 

Justeras                      Ingemar Ernstsson   Berny Jonsson 


