
NYBRO SCHACKSÄLLSKAP (NSS) 832401-3724 
Bildat 1910 
 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022-05-16 i Jutegården, Hornsgatan 11, Nybro 
 
Närvarande: Lennart Andersson, Berny Jonsson, Hans Eriksson, Mikael Cederblad, Johnny Williamsson, Kent 
Nilsson, Tryggve Ivarsson, Henrik Carlsson, Ingemar Ernstsson, Kimi Alriksson, Mikael Alriksson, Alfred Olofsson 
Johansson, Natalie Hjort-Ragnarsson och Mattias Hågestad. 
 
§ 1. Ordföranden Lennart Andersson hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
§ 2. Dagordningen upplästes och godkändes.   
 
§ 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: Mikael Cederblad och Kent Nilsson. 

 
§ 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 54 776 kr 
per 2021-12-31.  Denna föredragning av NSS finanser lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 7. Klubbens ekonomi. Henrik Carlsson redogjorde lite om vilka inkomster vi haft och vilken 
ekonomi som kan förväntas kommande år. Bland annat får vi lite ekonomiska tillskott genom 
ungdomssatsningar som är planerade under sommaren 2022, ”Gula Grillen” sponsrat av Nybro 
Bostads AB (NBAB) och satsningar mot lokala skolor sponsrat av Smålands Schackförbund 
(SmSF). Se även §§ 18 och 20 nedan. 16 schackböcker för nybörjare har redan inköpts för detta. 
 
§ 8. Loppisförsäljningen. Johnny Williamsson föredrog skrivelse om årets loppisförsäljning som  
under 2021 dragit in 1 580 kr till NSS och därmed blir totalbeloppet under de 19 år som vår 
loppisförsäljning 67 608 kr. Föredragningen lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 9. 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 årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen för det gångna året. 
 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet  
för det gångna året.  
 
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och turneringsavgifter säsongen 2022/2023. 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 2023 så 
att NSS medlemmar kan registreras som betalda medlemmar hos SSF för 2023 och därmed få 
Tidskrift för Schack (TfS) utan avbrott och bli berättigade att delta i de turneringar och serier 
som anordnas av Sveriges Schackförbund. 
 
 
  
 
 



§ 12. Kommande säsongs tävlingsprogram: 
a)  Aldéns Minnesturnering, tidshandikapp med början i september. Ska genomföras med 
bestämda datum för att undvika innevarande årets svårigheter att genomföra turneringen. Om en 
spelare uteblir de datum som fastställs vid säsongstarten i höst blir det walk over för den som 
uteblir.  
b) Klubbmästerskap (KM) Monrad 7 spelomgångar om >8 deltagare annars lottning enligt 

Berger. Fråga om speltiden var inte uppe till diskussion vid årsmötet. Förra årets beslutades 
speltiden 1½ timme per spelare och parti och 5 min innan slut upphör skyldigheten att föra 
protokoll enligt SSFs direktiv. ELO-rating tillämpas vid KM. Sista tid för anmälan: 10 
september 2022.  

c) Allsvenskan div II. Ett lag ska anmälas till kostnaden 4 000 kr. Till lagledare utsågs Johnny 
 Williamsson. ELO-rating. Ett pris tillfaller baste 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. Till lagledare utsågs Lennart Andersson. 
e) Vintertidssnabbschacksturnering kommer att genomföras den 30 oktober 2022 med penningpriser. 
f) Julblixten kommer att genomföras måndagen den 12 december 2022. 
g) Påskblixten kommer att genomföras måndagen den 3 april 2023 
h) Nybromästerskapet i blixt, spelas efter årsmötet i slutet av maj 2023. 
Eventuellt kommer en ny ”Diabetesdraget” att anordnas om Henrik vill åta sig jobbet även nästa år. 
Diskuterades även en eventuell rankad blixtturnering. (Alfreds förslag).  
 
§ 13. Val av föreningsledamöter och funktionärer 
a) För ordförande Lennart Andersson återstår mandattiden ett år.  
b) Val av kassör på två år: Henrik Carlsson. 
I enlighet med NSS stadgar §9 momenten 2 och 5 tecknar ordföranden och kassören föreningens 
firma var och en för sig. 
c) För sekreteraren Johnny Williamsson återstår mandattiden ett år.   
d) Val av två övriga styrelseledamöter på två år: Mikael Cederblad och Kent Nilsson. 
e) Val av två styrelsesuppleanter för 1 år valdes Berny Jonsson och Alfred Olofsson Johansson. 
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 en revisorssuppleant på ett år: Ingemar Ernstsson. 
i) Val av ungdomsansvarig för ett år: Henrik Carlsson. 
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. 
 

  § 14. Val av valberedning. Valdes Tryggve Ivarsson och Hans Eriksson. Tryggve Ivarsson är 
  sammankallade.  
 
 § 15. Inkomna förslag och motioner. Mattias Hågestad har inkommit med en motion som handlar om  

att NSS ska anordna en ungdomsserie där juniorer från klubbar i närområdet kan delta. Uppdelning i  
åldersklasser Han föreslår en speldag i månaden och att deltagarna stannar kvar efter spelets slut och  
äter en gemensam måltid. Speldagar föreslås förläggas till lördagar och beroende av antalet deltagare 
kan turneringen pågå från oktober – april i Jutegårdens stora lokal. 
Mattias, Henrik och Lennart ska fila på ett utskick till närstående klubbar för att pejla intresset. Turne- 
ringen ska vara ratingbaserad (ELO).  
 
§ 16. Aktiviteter Gula Grillen, Fryshuset, Kungshall. Vi deltar med några representanter lördagen den  
18 juni vid invigningen. Sedan tisdagen den 28 juni och torsdagen den 11 augusti då vi undervisar i  
schack och vi kommer att rita upp ett uteschack och låna in uteschackpjäser förutom vanliga schack- 
spel som kommer att finnas till ungdomarnas förfogande. Vi kan även trycka upp grundregler och  
information om NSS vid dessa tillfällen. Vi får 2 000 kr per kväll för dessa två evenemang.  
 
 



Vi kommer även att delta vid avslutningen Gula Grillen, Fryshuset Kungshall. Finansieringen av  
ungdomssatsningen kommer från NBAB som ser detta som ett sätt att engagera ungdomar på ett  
bra sätt. NBAB har cirka 800 lägenheter i Kungshall och vill därför bidra till bättre sammanhållning 
och arrangemanget ska visa vilka olika föreningar som finns i Nybro och möjligheterna att delta i olika 
ungdomsverksamheter i Nybro.   
 
§17. Blixt-DM i Algutsrum, Öland lördagen den 11 juni. Vi blev trea i lag senast, när tävlingen spelades 
i Oskarshamn och Franko Lukez vann individuellt. Nu när vi inte har Franko i laget blir det förstås  
svårare att komma på en så framskjuten plats, men årsmötet bestämde att vi ska anmäla ett lag och att 
startavgiften ska betalas av NSS. Den som vill delta i den individuella tävlingen på eftermiddagen får  
betala sin startavgift själv. 
 
§18. Henrik har vid styrelsemöte i SmSF tidigare i år fått löfte om stöd för NSS kommande satsning 
på schackundervisning i skolorna, främst inriktat på fjärdeklassare inför Schackfyran som är en  
rikstäckande tävling som lockar många elever. Vi har för närvarande runt 100 skolklubbar i Kalmar län. 
Vi får hjälp av SmSF både med utbildningsmaterial, schackspel och pengar om vi kan engagera och  
sprida schackkunnande i de lokala skolorna kring Nybro. Vi behöver vara flera som hjälper till med detta 
som sker dagtid i skolorna med start till hösten när skolorna öppnar igen. Ett flertal av de närvarande på  
Årsmötet anmälde intresse att delta i detta viktiga arbete. Om vi får 80 % deltagande i en klass får vi 
1000 kr och för varje sammankomst får vi ytterligare 100 kr av SmSF, som har fått mera bidragsmedel 
än man förmår att dela ut till klubbarna, därför ses NSS engagemang särskilt positivt från SmSFs sida. 
 
Mötet ajournerades medan kaffe och tårta inmundigades och medan Klubbmästerskapet i Blixt spelades. 
Mötet återupptogs därefter. 
 
§ 19. Prisutdelningar  
KM Seniorer, även kallat Nybromästerskapet: 
1) Guldplakett till Mikael Cederblad 
2) Silverplakett till Berny Jonsson 
3) Bronsplakett till Mattias Hågestad 
 
Aldéns Minnesturnering: 
1) Guldplakett till Mikael Cederblad 
2) Silverplakett till Lennart Andersson 
3) Bronsplakett till Mattias Hågestad 
 
KM Blixt. 
1) Guldplakett till Berny Jonsson 
2) Silverplakett till Mattias Hågestad 
3) Bronsplakett till Tryggve Ivarsson 
 
Bäste poängplockare: 
1) Guldplakett och presentkort på klippning hos Intermezzo till Lennart Andersson. 
 
§ 20. Ordförande Lennart Andersson förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse 
 
Vid datorn 2022-05-16 
 
 
 
Johnny Williamsson 
 
 
 
 
Justerat                      Mikael Cederblad   Kent Nilsson 
 


