
Alla medlemmar kallades till ordinarie Årsmöte torsdagen den 21 augusti 2019 klockan 
19.00 i Lilla klubblokalen på gården.

Dagordning för årsmötet

1. Mötets öppnande
Lennart Smith förklarar mötet öppnat 19.09. Närvarande: Lennart Smith,
Gunnar Homquist, Michael Bergman, Mikael Karlsson, Klas Johnson, Hans Johansson, Lars-Åke 
Björk, Kevin Mohseni, Dag Loit, Petter Strid

a. Val av ordförande för mötet
Närvarande medlemmar utser Lennart Smith som ordförande för mötet.

b. Val av sekreterare för mötet
Närvarande medlemmarna utser Petter Strid som förstesekretare och Dag Loit som 
andresekreterare.

2.   Val av två justeringsman tillika rösträknare
Närvarande medlemmar utser Klas Johson och Kevin Mohseni som justerare och tillika 
rösträknare.

3. Fråga om mötets utlysande i rätt tid
Närvarande medlemmar instämmer.

4. Godkännande av Dagordningen
Närvarande medlemmar godkänner Dagordningen.
 
5. Föredragning av Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Närvarande medlemmar godtar Årsredovisningen och tillika tidigare utskickad 
verksamhetsberättelse från föregående år.
 
6. Föredragning av revisionsberättelse
Närvarande medlemmar godtar.

7.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Närvarande medlemmar godkänner.
 
8. Beslut och fastställande av Resultat och Balansräkning
Närvarande medlemmar godkänner.
 
9. Beslut och fastställande av avgifter 2019/20 jämte tid för deras erläggande
Närvarande medlemmar godkänner.
 
10. Val av styrelse, ledamöter jämte suppleanter. 
Styrelsen Lennart och Michael har efter att hört valberedningen beslutat att föreslå Klas Johnsson 
till ny Ordförande för Pyramidens SK. Vi föreslår att Michael Bergman fortsätter som klubbens 
kassör, Lennart Smith som vanlig ledamot och vi föreslår Petter Strid och Hans Johansson till nya 
ledamöter. Petter Strid har meddelat att han gärna blir ny sekreterare i styrelsen. Accepterar 
årsmötet styrelsens förslag så blir vi fem ledamöter i styrelsen.  Simon Marder är föreslagen som 
suppleant och representant för klubben på Stockholms Schackförbunds årsmöten.



Klas Johnson utses till ny ordförande för klubben. Mikael Bergman tackar ja till
att fortsätta som klubbens kassör. Lennart Smith utses till ledamot och Petter
Strid utses till ny sekreterare. Simon Marder utses till ny suppleant för
Pyramiden.
 
11. Val av revisor. Styrelsen föreslår Björn Smith som revisor.
Björn Smith utses till revisor.
  
12. Val av övriga funktionärer Valberedning, Tävlingsledning, klubbvärdar, webbgrupp, 
marknadsföringsutskott
Michael Karlsson utses till Sammankallande och Dag Loit som sekreterare för
valberedningen. Vidare utses Kevin Mohseni som ledamot för valberedningen.
 
 
13. Motioner – föreligger inga
Närvarande medlemmar diskuterar att en ny Tävlingsledning önskas och
därjämte ett system med klubbvärdar, med två klubbvärdar per kväll (klubbvärd
förväntas sköta iordningsställandet av lokalen inför klubbkvällar och
lagmatcher. Däri ligger uppgifter såsom att förbereda kaffe, fika, ställa fram
bord och stolar etc.) Det beslutas att det ska vara ruljans, vilket innebär att det är 
klubbvärdar vid varje tillfälle. De första klubbvärdarna är Lars-Åke Björk och
Petter Strid. Klubbvärd ska vara på plats 18:00.Lennart Smith, Viktor Thorell, Michael Bergman 
och Klas Johnson utses till den nya Webbgruppen.
David Douhan, Dag Loit, Petter Strid och Kevin Mohseni utses till den nya Rekryteringsgruppen.
Närvarande medlemmar fastslår att frågan om marknadsföringsgrupp och dess utformning 
senareläggs och blir en fråga för styrelsen.
Lennart Smith, Kevin Mohseni och David Douhan utses till det nya Tävlingsutskottet.
Alla närvarande godkänner att Pyramiden självmant går ner till division 2 från division 3 i syfte att 
kraftsamla och rekrytera fler medlemmar till nästa säsong. 
 
14. Proposition 1 av styrelsen – Ändring av stadgar och inrättande av stadgekommité.
Michael Karlsson, Klas Johnsson och Dag Loit utses till Stadgekommitén.
Stadgarna måste revideras och det beslutas att detta görs vid ett senare skede av
Stadgekommitén. Frågor om exempelvis hur länge man får sitta som ledamot
kommer då att tas upp och fastslås.
 
15. Proposition 2-Spelares åtagande gentemot klubben
Uteblivna spelare på lagmatcher har tidigare varit ett problem för Pyramiden,
vilket har kostat onödiga pengar. Närvarande medlemmar fastslår att samtliga
medlemmar i Pyramiden åtar sig att skriva på ett kontrakt som ansvarsbefriar
Pyramiden från straffavgifter. Det ligger således hos individen att bekosta boten 
om man inte meddelar i god tid att man inte kan delta.
Kan man inte komma så meddelar man till lagledaren i god tid - Senast kvällen
innan match klockan 18.00. 
 
Lennart Smith tar på sig rollen som lagledare med syftet att lära upp nya
lagledare parallellt.
 
16. Övriga frågor
Lokalfrågan togs upp på Årsmötet. I och med ombyggnation av den vanliga
klubblokalen tvingas nu Pyramiden husera i en mindre intilliggande lokal som
egentligen är för liten för klubben - speciellt i samband med lagmatcher på
hemmaplan. Förhoppningarna är att hitta en ny lokal för lagmatcherna
åtminstone. Rune Ljungberg har meddelat att han eventuellt har en lokal att
tillhandahålla vid Gullmarsplan för matchspel. Pyramiden letar vidare efter ett mer centralt
alternativ. Annars är Runes alternativ aktuellt. Beslut fattas senare.



 
17. Mötets avslutande 
Lennart Smith förklarar mötet avslutat 20:49


