Årsmötesprotokoll Eskilstuna Schackklubb, Skogsängens IP Sveavägen 50, 2021-04-13
Närvarande : Tomas Bragesjö, Ulf Lögdahl, Harald Lögdahl, Stefan Ullberg
§ 1. Årmötes öppnades.
§ 2. Mötes förklarades utlyst enligt stadgarna stadgarna.
§ 3. Dagordningen godkändes.
§ 4.Ulf Lögdahl valdes mötesordförande , Tomas Bragesjö sekreterare, Harald Lögdahl och
Stefan Ullberg protokolljusterare och rösträknare.
§ 5.Verksamhetsberättelse delades ut för uppläsning och godkändes.
§ 6. Revisorn läste upp revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 7. Styrelsen beviljades ansvarfrihet.
§ 8. Klubbverksamhet
Allsvenskan: Vi hoppas att Allsvenskan startar nästa säsong, vi är anmälda och avgiften är
betald.
Distriksserie: Distriksseriens status bestäms på Södermanlands Schackförbunds årsmöte.
Klubbkvällar och Lichess tävlingar: Vi kör EM i blixt 3+2 och EM i snabbschack 7+3 online
på Lichess under våren och har ingen verksamhet på klubblokalen. Vi spelar när det är
uppehåll i online serier. Förslag att på hösten kör med en serie med 3 blixt kvällar i en serie
och en omgång snabbschack. Diskussion om långparti mästerskap online och serien kontra
interna tävlingar. Förslag på att ha interna tävlingarna när uppehåll serierna. Ulf Lögdahl
samlar in åsikter om klubbkvällar online.
Juniorer: Junior verksamhet vilande pga Corona.
Klubblokal: Samma lokal som tidigare.
§ 9. Ambitionen är att köra KM på klubblokalen på hösten, ev spelar vi online på Lichess
beronde på Corona läget. Södermanlands öppna DM spelades online på Lichess.
§ 10. Vi hoppas att Schackfyran startar upp på hösten.
Distriktet har god ekonomi.
Fd Schackfyran spelare har skapat en skol Schackklubb i Skiftinge.
Stefan Ullberg kollar upp sponsring.
1500 kronor finns reserverade till startavgifter i Skol SM.
Skoltävlingar sköts av Sveriges Schackförbund.
§ 11. Många har inte betalat medlemsavgiften då vi bara kunnat erbjuda online Schack och
inte fysiskt Schack. Vi har medlemsregistrerat spelare iförväg som inte betalat sin
medlemsavgift. Svenska serierna kräver medlemsregistreringar. Quernetäne liga spel är gratis.
Vi skickar ut meddelade och ber att de betalar och nämna att hyran är oförändrad och att
Svenska serierna kräver registrering som kostar pengar. Vi diskuterar internt hur vi agerar
medlemsregistrering om med de inte betalar innan nästa säsong börjar. Medlemsavgiften är
oförändrad.

§ 12. Till sekretare valdes Tomas Bragesjö.
§ 13. Ulf Lögdahl valdes till ordförande och material förvaltare. Harald Lögdahl valdes till
kassör, ratingansvarig, webmaster och lagledare. Stefan Ullberg valdes till revisor
§ 14. Till firmatecknare utsågs Ulf Lögdahl och Harald Lögdahl, var och en för sig.
§ 15. Styrelsen agerar valberedning,
§ 16. Förslag på att få flera spelare ska hjälpa till med arrangemang vid i lag matcher. Vi ger
information i form av ett brev och en manual till samtliga av lagets spelare i augusti om
Allsvenskan kommer igång där vi även berättar om hur klubben och distriktet fungerar.
§ 17. Årsmötet avslutades.
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