
NYBRO SCHACKSÄLLSKAP (NSS) 832401-3724 
Bildat 1910 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021-05-16 

 
Närvarande: Lennart Andersson, Berny Jonsson, Hans Eriksson, Mikael Cederblad, Johnny Williamsson, Kent 

Nilsson, Peter Hagström, Tryggve Ivarsson, och Henrik Carlsson. 

 

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

samtidigt Johnny Williamsson för att årsmötet kunde hållas utomhus på ängen i Resebo för att 

i största möjliga mån undvika smittspridning. 

  

§ 2. Dagordningen upplästes och godkändes. Inga skrivelser eller motioner hade 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) Två justeringsmän, tillika rösträknare: Tryggve Ivarsson och Berny Jonsson. 

 

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

med godkännande till handlingarna. 

 

§ 6. Föredragning av styrelsens kassaberättelse. Henrik Carlsson redovisade klubbens balans-  

och resultatrapport samt även en budget för kommande år. Tillgångarna uppgick till 49 940 kr 

per 2020-12-31.  Denna föredragning av NSS finanser lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 7. Klubbens ekonomi. Lennart Andersson redogjorde för bakgrunden till att NSS för 

närvarande har en ekonomi som klubben aldrig tidigare varit i närheten av. Se § 8 nedan. 

 

§ 8. Sponsorer under säsongen 2020/2021 

Efter ansökan fick vi 20 000 kr av Sparbanksstiftelsen, 5 000 kr av Smålands Schackförbund, 

4 730 kr av Nybro Kommun i anledning av NSS 110-årsjubileum 2020.  

 

Vi fick även 2 000 kr i sponsorbidrag av Målerås Mekaniska, 630 kr från Nybro Kommun 

motsvarande hyran i Jutegården för Höstlovsschack för juniorer.  

 

Dessutom har Henrik Carlsson bidragit med ytterligare sponsorer, inklusive hans egen firma, 

Hemdatahjälpen, dessa bidrag användes vid inköpet av tio kompletta spel och digitala 

schackklockor. Endast en speluppsättning av dessa bekostades av NSS då de öronmärkta 

sponsorpengarna räckte till nio. Sponsorföretagen: Hemdatahjälpen (2st), AE Redovisning, 

Anezzo, Hönsalottas Luffarmuseum, Eden of Sweden, Magnus Elservice Alsterbro AB varsina 

och Transjö Redovisning och Margaretas Dockskåp delade på en speluppsättning. Vi fick en på 

köpet när vi köpte 10 speluppsättningar. 

 

Utöver nämnda bidrag har NSS haft loppis- och bokförsäljning, se §9 nedan. Och Intermezzo har 

sponsrat till en klippning. 

 

Henrik Carlsson sponsrar NSS vid köp av antivirusprogrammet Panda. Han sponsrar på såväl 

arbetet som kostnaderna för NSS hemsida www.nybroschack.se . 

 

§ 9. Vi har under våren köpt in ytterligare fyra kompletta spel + schackklockor för sammanlagt 

4010 kr. Vår ordinarie leverantör, Schackbutiken, kunde inte leverera innan hösten och 

prishöjning förväntades så vår kassör Henrik letade på nätet och fann spelen och klockor på nätet 

(från Tjeckien) till ett mycket lägre pris varför han beställde dem därifrån. Utförandet på de 

schackspel som nu levererats är näst intill exakt lika tidigare inköpta. 

http://www.nybroschack.se/


§ 10. Loppis och bokförsäljning. Johnny Williamsson föredrog en skrivelse om resultatet av årets 

loppis- bok- och diverseförsäljning som gav totalt 1 707 kr. Summan av försäljningen sedan 

starten (19 år) är 66 028 kr. Ett tack riktades till klubbens medlemmar för hjälp med försäljning 

och insamling av prylar. 

  

§ 11. Föredragning av revisionsberättelsen. Tryggve redovisade revisorernas ställningstagande. 

Resultat- och balansräkningen, liksom budgeten samt redovisningen av NSS tillgångar på kontot 

i Nordea var till alla delar i överensstämmelse med verifikationer och kontoutdrag. Revisorerna 

Tryggve Ivarsson och Carl-Axel Hallberg föreslog därför att årsmötet skulle bevilja ansvarsfrihet 

för styrelsen för det gångna året. 

 

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet  

för det gånga året.  

 

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter och turneringsavgifter säsongen 2021/2022. 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 ska betalas i början av januari 2022 så 

att NSS medlemmar kan registreras som betalda medlemmar hos SSF för 2022 och därmed få 

Tidskrift för Schack (TfS) utan avbrott och bli berättigade att delta i de turneringar och serier 

som anordnas av Sveriges Schackförbund. 

  

§ 14. Kommande säsongs tävlingsprogram: 

a) KM Blixt 2020/2021 ska om möjligt hållas under sommaruppehållet 2021. Corona-anpassat. 

b) Aldéns Minnesturnering, tidshandikapp med början i september.  

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

Berger. Beslut togs om att speltiden som ska tillämpas blir 1½ timme per spelare och parti. 5 

min innan slut upphör skyldigheten att föra protokoll. Sista tid för anmälan: 10 augusti 2021.  

d) Allsvenskan div III. Ett lag ska anmälas. Till lagledare utsågs Johnny Williamsson. Avgift       

för deltagande: 2 000 kr är redan betalat genom att SSF tillgodoräknar oss innestående 

anmälningsavgift från förra året då serien ställdes in. Ett pris tillfaller bäste poängplockare i 

lagen . 

e) 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. Till lagledare utsågs Lennart Andersson. 

f) Julblixt 

g) Påskblixt 

h) Nybromästerskapet i blixt, spelas efter årsmötet i slutet av maj 2022. 

Under denna punkt efterlyste Hans Eriksson en öppen turnering med prispengar. 

 

§ 15. Val av föreningsledamöter och funktionärer 

a) Val av ordförande på två år: Lennart Andersson.  

b) För kassören Henrik Carlsson återstår mandattiden ett år. 

I enlighet med NSS stadgar §9 momenten 2 och 5 tecknar ordföranden och kassören föreningens 

firma var och en för sig. 

c) Val av sekreterare på två år: Johnny Williamsson.   

d) För de två övriga styrelseledamöterna Mikael Cederblad och Michael Lindén återstår mandattiden ett år. 

e) Val av två styrelsesuppleanter för 1 år valdes Berny Jonsson och Peter Hagström. 

f) Val av korresponderande sekreterare för ett år: Henrik Carlsson. 

g) Val av två revisorer för ett år: Tryggve Ivarsson och Carl-Axel Hallberg. 

h) Val av två revisorssuppleanter på ett år: Styrelsen utser minst en revisorssuppleant*. 

i) Val av ungdomsansvarig för ett år: Valter Lukez.  

j) Val av materialförvaltare för ett år: Henrik Carlsson. 

k)  Val av pressreferent för ett år: Johnny Williamsson. 

l) Val av matrikelförare för ett år: Henrik Carlsson. 

m) Val av IT-ansvarig för ett år: Henrik Carlsson. 



 

  § 16. Val av valberedning. Valdes Tryggve Ivarsson och Hans Eriksson. Tryggve Ivarsson är 

  sammankallade.  

 

 § 17. Registerutdrag från Polisens belastningsregister 

På grund av SSF:s nya förhållningsorder ska alla som handhar ungdomar i föreningsverksamhet  

uppvisa ett registerutdrag som får vara högst ett år gammalt och inte vara belastade av brottslig  

verksamhet. Utdraget gäller sedan i fem år, varefter ett nytt utdrag ska uppvisas. Vid NSS årsmöte 

uppvisade samtliga styrelsemedlemmar upp ett registerutdrag utan anmärkning. 

 

§ 18. Övriga frågor 

a) Henrik Carlsson föreslog att vi kan ansöka om rating även på våra blixtturneringar. En invändning  

emot detta är att vi i dagsläget inte har någon i NSS som har ELO-tal i blixt så innan vi har någon 

rankad kan vi inte få några ratingpoäng. Om någon NSS-spelare får ELO-tal i blixt kan vi ansöka 

men inte innan dess.  

 

b) Peter Hagström önskade att han vid kommande KM ska få börja 17.30 med hänsyn till busstiderna  

så att han kan hinna med sista bussen hem. Detta beviljades av årsmötet.  

 

§ 19. Prisutdelningar  

KM Seniorer, även kallat Nybromästerskapet: 

1) Guldplakett till Mikael Cederblad 

2) Silverplakett till Lennart Andersson 

3) Bronsplakett till Berny Jonsson 

 

Aldéns Minnesturnering: 

1) Guldplakett till Berny Jonsson 

2) Silverplakett till Mikael Cederblad 

3) Bronsplakett kommer senare att utdelas till Jan Hurtig (ej närvarande vid dagens årsmöte), 

 

KM Blixt, prisutdelning efter att turnering senare kan spelas (pga coronapandemin). 

 

Bäste poängplockare: 

1) Guldplakett till Mikael Cederblad 

 

Extra pris för ett engagerat och utmärkt arbete som ordförande: 

Ett sytt jackmärke föreställande Skånes landskapsvapen till Lennart Andersson med rötter i Helsingborg. 

  

§ 20. Ordförande Lennart Andersson förklarade mötet avslutat. 

 

Vid datorn 2021-05-16 

 

 

 

Johnny Williamsson 

 

 

 

 

 

Justerat                      Tryggve Ivarsson   Berny Jonsson 

 

 

 

*) Efter mötet har styrelsen tillfrågat Mattias Hågestad och han har accepterat rollen som 

revisorssuppleant. 


