
Årsmöte 2005
§1 Mötets öppnande
Ordförande Peter Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg enhälligt att förbundsstämman var stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av röstlängd
Av de totalt 11 närvarande beslutade årsmötet att följande 7 var röstberättigade;

Peter Jonsson - Styrelsen
Petter Gardström - Styrelsen
Martin Larsson - Styrelsen (suppleant)
Christina Källman - Styrelsen (suppleant)
Martin Karlsson - Jönköping
Tord Andersson - Uppsala
Hans Sjöstedt – Stockholm

§4 Dagordningens fastställande
Peter Jonsson föreslog att punkten ”Övriga frågor” skulle ägnas åt att starta en diskussion om vad 
förbundet kan göra för att bli bättre under 2005.
Dagordningen fastställdes av årsmötet.

§5 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Peter Jonsson valdes till ordförande.
Hannes Hermansson valdes till sekreterare.

§6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Martin Karlsson och Rickard Sandström valdes till justerare.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning för 
2004
Peter Jonsson gick igenom verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning (Se Bilaga). Inte 
helt oväntat var den största kostnaden för året VM i Vadstena. Värt att notera på plussidan är att 
försäljningen har gått bra.

§8 Rapporter från kommittéer
Rapporterna från de olika kommittéerna återberättades av Peter Jonsson (Se Bilaga).

§9 Revisorernas berättelse
Revisionsrapporten återberättades i kort av Jonas Källman. De föreslår ansvarsfrihet till styrelsen.



§10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet ger den avgående styrelsen ansvars frihet.

§11 Avgående styrelsens förslag  till budget och verksamhetsplan för år 2005
Peter Jonsson belyser problemet med att alla medlemmar ej betalar avgiften, samt föreslår att vi 
sätter lite press för att på så vis ge inkomsterna ett sving uppåt för år 2005. Detta är årsmötet eniga 
om. Förslaget finns i sin helhet i bilaga.

På kostnadssidan föreslår Peter att det ska skjutas till extra pengar till Breddsatsnings- och ”Fem-i-
rad”-posten. 

● Större breddsatsning motiveras med att det är viktigt att ge incitament för ungdomar inför 
det stundade Junior EM. Årsmötet enas om att korrigera upp posten med 1000 kr till totalt 
3000 kr.

● I och med att Fem-i-rad har fått en frisk nystart föreslås ett extra nummer varje år, det vill 
säga totalt 4 stycken. Självkostnaden för ett nummer är 1500 kronor. Årsmötet är eniga om 
detta förslag och posten korrigeras till totalt 6500.

Dessa korrigeringar innebär ett negativt budgeterat resultat på 2500 kr år 2005. Detta godkänner 
årsmötet.

§12 Medlemsavgiftens storlek för år 2006
Årsmötet ser ingen anledning att förändra medlemsavgiften till år 2006.

§13 Val av styrelse och övriga förtroendeuppdrag för år 2005
Motionen från valberedningen (se bilaga) godkänns enhälligt av årsmötet.

§14 Årets medlem
Till denna titel valdes Frank Arkbo enhälligt för sitt arbete med den Svenska samt Internationella 
hemsidan och för sitt engagemang i att presentera luffarschack från dess bästa sida på blip.se

§15 Övriga frågor
Denna punkt vigdes åt en öppen diskussion om vad som är på gång i förbundet.

Peter poängterar att det som fungerat hittills måste bli bättre:

Fem-i-rad
Har som tidigare nämnts fått en nystart. Förslag om ett ytterligare nummer har tidigare under 
årsmötet godkänts. Keep up the good work.

Rankinglistan
Måste uppdateras oftare!

Påminnelser/medlsemsutskick
Se till att medlemmar vet vad som är aktuellt och påminnelse om medlemsavgift!



Hemsidan
Det behövs ett tydligare upplägg på aktuella händelser. 

Vidare föreslår Peter att, klubbar eller städer med aktiva spelare, försöker anordna lagmatcher. 
Dessa kan eventuellt räknas på ratinglistan om det går att genomföra. Årsmötet tycker att det är en 
bra idé och håller med Peter om att det är ett relativt enkelt och framför allt roligt sätt att träffas.

Peter avslutar med att informera om att slutkvalet till VM kommer att ta plats i Högsjö och vara i 5 
dagar, och tillägger att det borde anordnas aktiviteter runt om kring. Det skulle kunna vara någon 
form av träningsläger liknande det som anordnas i Karepa. Årsmötet håller helt med.

Tord Andersson belyser det faktum att Frank Arkbo planerar att sluta som webmaster i december 
2005 och att förbundet måste vara beredda med en eller flera ersättare. Martin Larsson och Ingvar 
Sundling har visat intresse.

Vidare anser Tord att elitspelarna bör lägga ner lite energi på Blip.se. Årsmötet håller med om att 
det finns mycket att vinna i ett sådant engagemang. Dessutom föreslås att vi ska anordna en ny 
tävling på nätet av många anledningar men kanske lite extra av det skälet att när Wettercupen(via 
nätet) anordnades var det överraskande många åskådare. Vilket i slutändan kan locka nya spelare!

§16 Mötets avslutande
Ordförande Peter Jonsson tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.
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