KONGRESSPROTOKOLL
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds
kongress i Borås lördagen den 29 mars 2008
Förhandlingarna genomfördes i Borås-Fristads SK
klubblokal vid Sjöbo torg Borås
Förhandlingarna startades kl.11.00

§ 1

Kongressens öppnande
Vice ordförande Ulf Hilmersson från värdklubben önskade ombuden Distriktsstyrelsen
och övriga deltagare välkomna till Borås och kongressförhandlingarna
Informerade och inbjöd samtliga närvarande till gemensam lunch kl.12.30
Klubben och Distriktsstyrelsen stod gemensamt för värdskap
Årets kongress var den 88:e i ordningen.
Distriktsordförande Rolf Svensson förklarade kongressen öppnad

§ 2

Parentation
Ordföranden informerade kongressen om avlidna medlemmar sedan
föregående kongress
Nils Adler Skara Schacksällskap

84

Viktor Koskelainen Schackalliansen Mark

71 år

De bortgångna medlemmarna hedrades med en tyst minut
§ 3

Kongressen stadgeenliga utlysande
Kongressen var utlyst enligt Distriktets gällande stadgar och handlingar till
densamma hade utsänts till samtliga föreningar tre veckor före kongressen
Beslut fattades att godkänna utlysningen

§ 4

Val av Justeringsmän
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll samt att vara
rösträknare vid kongressen valdes två justeringsmän
Ulf Hilmersson Borås -Fristads SK och Kjell Karlsson Ulricehamns SK

§ 5

Upprop av kongressombuden
Bollebygds SK
Johnny Deltin
Borås-Fristads SK
Ulf Hilmersson
Lidköpings SS
Viljo Koski
SA Fenix
Tomas Pettersson
Skara SS
Lars Eklund
Tanums SS
Gunnar Johansson
Ulricehamns SK
Gunnar Remar
Vara SS
Ingemar Storm
Föreningarna representerade 213 av 593 medlemmar

10 Röster
31
43
27
59
22
12
9

Forts § 5
Enligt 10 % regeln i distriktets stadgar reduceras Borås-Fristads SK
Lidköpings SS,Sa Fenix Borås Skara SS Tanums SS till 21 röster vardera
Efter röstreduceringen blev sammanlagda röstetalet 136
Röstlängden godkändes av kongressen
§ 6

Val av ordförande för kongressen
Till kongressordförande valdes Rolf Svensson Fristad

§ 7

Val av sekreterare för kongressen
Till sekreterare för kongressen valdes Rune Emanuelsson Götene

§ 8

Föredragning av föregående års kongressprotokoll
Kongressprotokollet från lördagen den 31 mars 2007 i Falköping är
utsänd till samtliga föreningar i Distriktet och ansågs därmed föredraget.
Kongressprotokollet godkändes varefter det lades till handlingarna

§ 9

Föredragning av Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2007 föredrogs
Några småfel påpekades beträffande tävlingsresultat vilket noterades och
skall rättas till
Flera ombud påpekade att omslaget genom glada färkort gjorde ett
trevligt intryck av hela verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelse för 2007 godkändes varefter den lades till handlingarna

§ 10

Föredragning av Distriktets ekonomiska berättelse
Kassör Rune Emanuelsson föredrog den ekonomiska berättelsen för 2007
som visade på ett mindre underskott för året

§ 11

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Rune Emanuelsson i revisorernas frånvaro
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av Schackförbundets resultat och ställning,varför revisorerna
tillstyrker
Att resultaträkningen och balansräkning faställs
att förbundet förlust disponeras i ny räkning
Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till
någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldigheter mot förbundet varför vi tillstyrker Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret

§ 12

Ansvarsfrihet för Distriktstyrelsen
Kongressen beslutade enhälligt att bevilja Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2007 och fastställa den ekonomiska berättelsen

§ 13

Proposition rörande medlemsavgiften för 2009
Distriktsstyrelsen föreslog kongressen i en proposition att
medlemsavgifterna för 2009 fastställdes enligt följande
Medlemsavgift för seniorer 170:- kronor
Medlemsavgifter för juniorer,upp till 25 år 50:- kronor
Att kongressen förmyndigar Distriktsstyrelsen att om Sveriges Schackförbund
vid kommande kongress ökar avgiften äger Distriktsstyrelsen rätt att öka
avgiften med samma summa
Kongressen beslutade enligt förslaget

§ 14

2009 års kongress
Lars Eklunds Skara Schacksällskap inbjöd förbundet att avhålla 2009 års
kongress i Skara
Kongressen beslutade att tacka ja till inbjudan

§ 15

Val av Distriktsstyrelse
Valberedningens ordförande Viljo Koski Lidköping föredrog valberedningens
förslag till sammansättning av Distriktsstyrelsen
Ordförande på 1 år
Fyllnadsval på 1 år
Val av kassör på 2 år
Fyllnadsval av sekreterare 1 år
Val av ledamot 2 år

Nyval
Nyval
Omval
Nyval
Omval

Rolf Svensson Fristad
Kent Emanuelsson Götene
Rune Emanuelsson Götene
Patrik Ragnar Skara
Kjell Karlsson Ulricehamn

Till suppleanter föreslogs
Ulf Hilmersson föreslog Viljo Koski Lidköping
Valberedningen föreslog Johnny Deltin Borås
Kongressen valde
Nyval
Viljo Koski Lidköping
Nyval
Johnny Deltin Borås
§ 16

Val av revisorer
Valberedningen föreslog kongressen att till revisorer välja
Sven-Olof Ulverius Skara Omval
Ingvar Andersson Bollebygd
Nyval
Till revisorssuppleant Margareta Claesson Borås omval
Kongressen beslutade anligt valberedningens förslag

§ 17

Val av valberedning
Föreslogs omval av Christian Carlsson, Tanumshede och
nyval av Gunnar Remar Ulricehamn
Kongressen valde båda ovanstående
Till ordförande och sammankallande valdes Gunnar Remar Ulricehamn

§ 18

Prisutdelning
Prisutdelade var kongressekreteraren
Började med att informera om att allsvenska Guldplaketter i allsvenska
serien utsänts till segrande lag tillhörande Västergötlands Schackförbund
Segrare i Div II Grupp 4
Alingsås Schacksällskap
Segrare i Div III Grupp 9
Tibro Schacksällskap
Dessa klubbar var ej närvarande vid kongressen men kongressombuden
medsände en varm applåd till klubbarna
Distriktsserien
Distriktsförbundets nytillverkade diplom tilldelades de tre bäst placerade
lagen i gruppen samt pokaler och plaketter
Guld till seriesegraren Hova Schacksällskap ej närvarande på kongressen
Tvåa Vara Schacksällskap Ingemar Storm Vara mottog priserna
Trea Bollebygds Schackklubb priserna motogs av Ingvar Andersson Bollebygd
Samtliga hyllades med varma applåder

§ 19

Information
Kongressen avslutades med fri diskussion om olika frågor
Johnny Deltin önskade att information om SSF.s extrakongressen
Sveriges Schackförbund och den nya ordföranden i SSF och framtiden i
vårt eget förbund när det gäller ungdomsverksamheten
Lars Eklund om årets registrering m.m
Rune Emanuelsson informerade om olika turer i riksförbundet mm

§ 19

Kongressen avslutande
Ordförande Rolf Svensson framförde ett ett tack till alla föreningar och dess
ledare för nedlagt arbete under verksamhetsåret
Tackade närvarande för visat intresse och förklarade årets kongress avslutad
varefter man intog en gemensam lunch
Vid Protokollet

Justeras

Rune Emanuelsson
Sekreterare

Rolf Svensson
Kongressordförande

Justeringsman

Justeringsman

