Kongressprotokoll
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds
Kongress i Skara lördagen den 28 mars 2009
Förhandlingarna startade kl 11.00
Kongressen hölls i Skara Schacksällskaps
föreningslokaler, Bommagatan 10 C
§ 1

Kongressens öppnande
Distriktsordföranden Rolf Svensson hälsade samtliga ombud, styrelseledamöter revisor,
valberedning och övriga intresserade välkomna till Skara och årets kongress
Kongressen som är den 89:e i ordningen förklarades därmed som öppnad
Rune Emanuelsson ingår som sekreterare vid kongressens början
Ordföranden informerade om att den ordinarie sekreteraren Patrik Ragnar på
grund av tidsbrist inte kunnat sköta sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt
Skara Schacksällskaps ordförande Patrik Ragnar hälsade även han samtliga välkomna till
Skara och inbjöd samtliga närvarande på en lunch på Kråks Värdshus efter kongressen
Han inbjöd även till en efterföljande kongressblixt

§ 2

Parentation
Ordförande framhöll att tre av distriktets medlemmar under verksamhetsåret avlidit
Harry Runström Tibro Schackklubb
29/2 1917 – 31/3 2008 91 år
Gunnar Johansson Tanums Schacksällskap
28/5 1926 – 3/10 2008 82 år
Dessa två medlemmar var Hedersledamöter i Västergö tlands Schackförbund
Harry Therning Borås Fristad Schackklubb

14/9 1914 – 25/1 2009

94 år

För att hedra dessa bortgångna medlemmar hölls en tyst minut

§ 3

Kongressens stadgeenliga utlysande
Kongressen var utlyst enligt Distriktsförbundets gällande stadgar och handlingar till
densamma har utsänts till samtliga föreningar tre veckor innan kongressen
Kongressen beslutade att godkänna utlysningen

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Att tillsammans med kongressordföranden justera dagens protokoll samt att vara
rösträknare vid kongressen valdes två justeringsmän
Anders Wengholm Alingsås Schacksällskap och Ingemar Storm Vara Schacksällskap

§ 5

Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av Distriktsförbundets 22 föreningar var det 11 närvarande föreningar vid årets kongress
där upprop av ombuden enligt inlämnade fullmakter verkställdes enligt följande förteckning
Alingsås Schacksällskap
Bollebygds Schackklubb
Borås Fristad Schackklubb
Lidköpings Schacksällskap
Skara Schacksällskap
Schackklubben Kamraterna Trollhättan
Skövde Schacksällskap
Tanums Schacksällskap
Uddevalla Schacksällskap
Ulricehamns Schackklubb
Vara Schacksällskap

Anders Wengholm
Ingvar Andersson
Anders Mattsson
Ingemar Karlsson
Lars Eklund
Sune Björkman
Patrik Jämtbo
Matts Andersson
Anders Kockum
Gunnar Remar
Ingemar Storm

30 röster
8
25
40
62
30
20
16
36
11
9

Föreningarna representerade 287 av 481 medlemmar
Enligt 10% regeln i Distriksförbundets stadgar reduceras följande fem föreningar
Alingsås Schacksällskap, Lidköpings Schacksällskap, Skara Schacksällskap, Schackklubben
Kamraerna Trollhättan samt Uddevalla Schacksällskap till 28 röster vardera
Efter röstreduceringen blev sammanlagda röstetalet 229
Röstlängen godkändes av kongressen

§ 6

Val av ordförande och sekreterare för kongressen
På förslag av valberedningen valdes till kongressordförande Rune Emanuelsson Götene
och till sekreterare valdes Rolf Svensson Fristad

§ 7

Föredragning av föregående års kongressprotokoll
Kongressprotokollet från den 29 mars 2008 i Borås är utsänt till samtliga
föreningar i distriktsförbundet och ansågs därmed som föredraget
Kongressprokollet godkändes varefter det lades till handlingarna

§ 8

Föredragning av Distriktsstyrelsens Verksamhetsberättelse
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs
Anders Wengholm Alingsås Schacksällskap framförde lovord för berättelsen
Kongressen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen vilken lades till handlingarna

§ 9

Föredragning av Distriktsstyrelsens Ekonomiska berättelse
Kassör Rune Emanuelsson föredrog den ekonomiska berättelsen för Distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen vilken lades till handlingana

§ 10

Revisorernas berättelse för Distriktsstyrelsen
Revisor Ingvar Andersson Bollebygd föredrog Distriktsstyrelsens berättelse för 2008
Ett utdrag ur revisionsberättelsen
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att bedöma
om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot förbundet eller på annat sätt har
handlat i strid mot förbundets stdgar eller lagen om ideella föreningar
Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Särskild granskning har utförts av nedan undertecknad Sven-Olof Ulverius
Mindre fel har tillrättats och bokslutet har granskats utan anmärkning
Årsredovisningen har upprättats i enligt med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av Schackförbundets resultat och ställning varför vi tillstyrker
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och
att förbundets förlust 2008 disponeras i ny räkning
Styrelseleamöter har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någom
försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot
förbundet varför vi tillstyrker
att förbundets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Sven - Olof Ulverius

§ 11

Ingvar Andersson

Beslut rörande ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade enhälligt att bevilja Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008 och fastställa den ekonomiska berättelsen

§ 12

Proposition angående medlemsavgifter för 2010
Distriktsstyrelsen föreslår till kongressen i en proposition att medlemsavgifterna
Att medlemsavgiften för seniorer 2010 förblir oförändrad till 200 kronor
för medlemmar över 25 år
Att medlemsavgiften för juniorer 2010 förblir oförändrad till 50 kronor
för medlemmar upp till 25 år
Att kongressen bemyndigar Distriktsstyrelsen att om Sveriges Schackförbund
beslutar om höjd avgift vid sin ordinarie kongress i Kungsör den 4:e juli 2009
äger Distriktsstyrelsen rätt att öka avgiften med motsvarande summa
Kongressen beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag

§ 13

Proposition angående minskning av antal ledamöter i Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen föreslår till kongressen i en proposition följande
Då Västergötlands Schackförbund för närvarande har så få föreningar föreslår
Distriktsstyrelsen att antalet ledamöter i den samma bantas från dagens fem
ordinarie ledamöter och två suppleanter till endast fem ledamöter
Detta förfarande sker under en tvåårsperiod 2009 – 2010
Under första året väljes en suppleant och andra året väljes ingen suppleant
Anders Kockum Uddevalla Schacksällskap hade läst igenom gällande stadgar och
ville har en förklaring till distriktsstyrelsens åtgärd
Han påpekade att stadgarna måste följas strikt
Rune Emanuelsson förklarade motiveringen till detta förfarande
Antalet föreningar och dess medlemmar har under de senaste åren minskat
Efter nedgången av antalet medlemmar från över 1500 till mindre än 500 behöver
Styrelsen endast ha fem ledamöter Resekostnaderna minskas.
Styrelsen har möjlighet att kalla in medhjälpare till olika arbetsuppgifter om så behövs
Anders Wengholm Alingsås, Anders Mattsson Borås samt Ingvar Andersson Bollebygd
stöder Distriktsstyrelsens förslag
Kongressordföranden Rune Emanuelsson föreslog att en röstning skulle genomföras om
den föreslagna propositionen med en enkel handuppräckning
Kongressen beslutade att bifalla propostionen då 10 föreningar var för och en emot
Det påpekades att stadgarna skall omarbetas
Kongressen beslutade att denna paragraf justerades varefter ovanstående beslut
gäller vid årets kongress

§ 14

Val av Distriktsstyrelse
Valberedningens ordförande Gunnar Remar Ulricehamn fördrog valberedningens
förslag till kongressen följande sammansättning av Distriktsstyrelse
Ordförande på 1 år Kent Emanuelsson Götene nyval
Sekreterare på 2 år Rolf Svensson Fristad nyval
Ledamot på 2 år Viljo Koski Lidköping nyval
Suppleant på 1 år omvaldes Johnny Deltin Borås
Besluten var enhälliga
Kassör Rune Emanuelsson Götene och Kjell Karlsson Ulricehamn har 1 år kvar

§ 15

Val av två revisorer på 1 år
Valberedningen förslog kongressen att till revisorer omvälja
Sven-Olof Ulverius Skara och Ingvar Andersson Bollebygd
Till revisorssuppleant Margareta Claesson Borås
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag

§ 16

Val av valberedning
Endast en kandidat föreslogs till Valberedning
Kongressen valde Gunnar Remar Ulricehamn

§ 17

Allmän diskussion
Rune Emanuelsson informerade om medlemsregistreringen och allt arbete
där Sveriges Schackförbund ändrar bestämmelserna mitt i en säsong vilket medför
ett betungande arbete för den ansvarige för registreringen,
det är hela tiden nya regler vilket krånglar till det hela i onödan
Rune informerade vidare om den nya medlemstid ningen Tidskrift för schack som
kommit alla medlemmar till handa de senaste dagarna
På en av sidorna är det information från Sveriges Schackförbund om
medlemsregistrering där man har skivit
”Påminn din klubb om att registrering ska göras till SSF:s kansli”
Detta förfarande är felaktigt, all registering skall ske via distrikten
Det är mycket anmärkningsvär att felaktig information når ut till alla medlemmar
Rune framförde även att Värmlands Schackförbund gör intrång i vårt distrikt
där man försöker att flytta över föreningar till sitt distrikt vilket är felaktigt
Anders Wengholm Alingsås Schacksällskap höll ett kort anförande där han tog
upp att tennisförbundet liksom schackförbundet har stora ekonomiska problem
Han framförde en idé om att få mer medlemmar i en förening kunde man införa en
schackskola liknade tennisskolan för att få bättre kvalité på schacket

§ 18

Prisutdelning
Serieansvarig Johnny Deltin förrättade prisutdelning för Distriktsserien där
serien 2008 – 2009 blev mycket jämn i toppen
Johnny påpekade att det från början var 7 lag i serien men ett lag tvingades att utgå
Pristagarna erhöll Distriktsförbundets specialkomponerade diplom samt plaketter
Segrade gjorde Bollebygds Schackklubb
2:a Ulricehamns Schackklubb
3:a Hova Schackklubb

§ 19

14 pp 8 mp
13½
8
12
7

Utmärkelse
Rune Emanuelsson informerade om att Distriktsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en
ny Hedersledamot i Distriktsförbundet vid ett sammanträde den 28 februari 2009
Kongressen beslutade enhälligt att till ny Hederledamot i Västergötlands Schackförbund
utse Lars Eklund Skara Schacksällskap
Lars har arbetat hårt i Skara Schacksällskap i många år bl a utfört ett otroligt arbete med att
föra upp föreningen i Eliserien med vad allt detta medför med ekonomin och annat
Lars Eklund har varit kassör i hela 23 år i Skara Schacksällskap
Han var även kassör i Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyelse åren 2000 - 2003
Lars Eklund tilldelades minnesplakett som hedersledamot av kongressens ordförande

§ 20

Kongressens avslutande
Kongressordföranden Rune Emanuelsson framförde ett stort tack för visat intresse
vid årets kongress och överlämnade ordförande klubban till avgående Rolf
Svensson
Rolf Svensson överlämnade därefter ordförandeklubban till den nyvalde Distriktsordföranden
Kent Emanuelsson och önskade honom lycka till
Kent Emanuelsson tackade för förtroendet han erhållit av kongressens ombud och
förklarade därmed årets kongress som avslutad
Skara Schacksällskap bjöd alla närvarande på en välsmakande lunch på Kråks
Värdshus
Efteråt spelades en kongressblixt

Vid protokollet
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