Kongressprotokoll
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen
den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på
Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.
§1

Kongessens öppnande
Distriktsordföranden Kent Emanuelsson hälsade samtliga ombud,
ledamöter, revisor, valberedning och övriga välkomna till Vårgårda
och årets kongress. Kongressen som är den 90:e i ordningen förklarades därmed som öppnad.

§2

Parentation
Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar
avlidit under verksamhetsåret.
Kurt Hjortstam, Alingsås SS
Per Svensson, Tanums SS
John Häger, SSK Trollhättan
Tomas Melin, Uddevalla SS
Tage Stålklang, Uddevalla SS
Sauli Tainio, Uddevalla SS

11/7 1933 – 9/12 2009
3/2 1910 – 2/12 2009
1/12 1918 – 29/12 2009
14/1 1970 – 7/10 2009
5/2 1916 – 23/12 2009
23/1 1932 – 10/1 2010

76 år
99 år
91 år
39 år
93 år
77 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 via mail. Kongressen beslutade godkänna
utlysningen.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Att tillsammans med kongressordföranden justera dagens protokoll
samt vara rösträknare vid kongressen valdes två justeringsmän
Anders Wengholm, Alingsås SS och Anders Mattsson, BoråsFristad SK.

§5

Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av distriktsförbundets 22 föreningar var det 9 närvarande 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 Kamr.Trollh.
Tanums Schacksällskap
Uddevalla Schacksällskap
Ulricehamns Schacksällskap

Anders Wengholm
Ingvar Andersson
Anders Mattsson
Ingemar Karlsson
Lars Eklund
Sune Björkman
Matts Andersson
Hans Alexandersson
Gunnar Remar

31 röster
8
47
38
48
30
14
33
12

Föreningarna representerade 261 av 414 medlemmar. Enligt 10%
regeln i distriktets stadgar reduceras följande sex föreningar:
Alingsås SS, Borås-Fristad SK, Lidköpings SS, Skara SS,
SKK Trollhättan samt Uddevalla SS till 26 röster vardera.
Efter röstreduceringen blev sammanlagda röstetalet 190.
Röstlängden godkändes av kongressen.
§6

Val av ordförande för kongressen
På förslag av valberedningen valdes till kongressordförande
Rune Emanuelsson, Götene.

§7

Val av sekreterare för kongressen
På förslag av valberedningen valdes till sekreterare för kongressen
Viljo Koski, Lidköping.

§8

Föredragning av föregående års kongressprotokoll
Kongressprotokollet från den 28 mars 2009 i Skara är utsänt via brev
till samtliga föreningar i distriktsförbundet och ansågs därmed som
föredraget. Kongressprotokollet godkändes varefter det lades till
handlingarna.

§9

Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse föredrogs för det gångna
verksamhetsåret. Anders Mattsson Borås-Fristad SK, hade synpunkter på att medlemsantalet saknades. Kongressen beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§10

Föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassören Rune Emanuelsson föredrog den ekonomiska berättelsen.
Kongressen beslutade att godkänna densamma varefter den lades
till handlingarna.

§11

Revisorernas berättelse för distriktsstyrelsen
Revisor Ingvar Andersson Bollebygd, föredrog distriktsstyrelsens
berättelse för år 2009. Kongressen beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna.

§12

Beslut rörande ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade enhälligt att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 och fastställa den ekonomiska
berättelsen.

§13

Motioner
Inga motioner hade inlämnats till styrelsen/kongressen.

§14

Proposition angående medlemsavgifter för år 2011
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen i en proposition att medlemsavgifterna:
- för seniorer 2011 förblir oförändrad till 200 kr över 25 år
- för juniorer 2011 förblir oförändrad till 50 kr under 25 år
- att kongressen bemyndigar distriktsstyrelsen att om Sveriges
Schackförbund beslutar om höjd avgift vid sin ordinarie kongress i
Lund den 3:e juli 2010, äger distriktsstyrelsen rätt att öka avgiften
med motsvarande summa.
Kongressen beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag.
Ordföranden Kent Emanuelsson passade på att redogöra för hur
krångligt det blivit att ta bort och lägga till medlemmar digitalt i
Sveriges Schackförbund.

§15

Val av distriktsstyrelse för 2010
Valberedningens ordförande Gunnar Remar Ulricehamn föredrog
valberedningens förslag till kongressen enligt följande:
Ordförande på 1 år, Kent Emanuelsson Götene, omval
Kassör på 2 år, Rune Emanuelsson Götene, omval
Ledamot på 2 år, Johnny Deltin Bollebygd, nyval
Ledamot på 1år, Kjell Karlsson Ulricehamn, fyllnadsval
Besluten var enhälliga
Sekreterare Viljo Koski Lidköping, har ett år kvar

§16

Val av två revisorer på 1 år
Valberedningen föreslog kongressen att till revisorer omvälja
Sven-Olof Ulverius Skara och Ingvar Andersson Bollebygd

§16a

§17

Val av revisorssuppleant på 1 år
Till revisorssuppleant föreslog valberedningen Margareta Claesson
Borås. Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag.
Val av valberedning bestående av två ledamöter
Kongressen valde Anders Wengholm Alingsås, nyval och Gunnar
Remar Ulricehamn, omval till valberedning. Till sammankallande
och ordförande valdes Gunnar Remar.

§18

Allmän diskussion
Anders Mattsson Borås-Fristad SK, hade synpunkter på årets
allsvenska spel ( för få lag i sin grupp ) och hade funderingar att
i stället spela i distriktsserien.
Anders Wengholm Alingsås framförde idéer vad gäller ungdomssatsningar. Återkommer om detta till hösten 2010. Alingsås är ev.
intresserad att arrangera 2011 års kongress.
Lars Eklund Skara berättade om ungdomssatsningen i Skara SS
med Niklas Kjellqvist som ledare.
Distriktsstyrelsen hade planer att gå ut med en enkät till föreningarna
och höra efter vad som saknas/förändras, nya idéer mm.
Därefter tackade kongressordföranden Rune Emanuelsson för ordet
och överlät klubban till distriktsordföranden Kent Emanuelsson.

§19

Prisutdelning
Ordföranden Kent Emanuelsson förrättade prisutdelning till
närvarande representanter för Ulricehamns Schackklubb, 2:a
pristagare och Tvåstadsalliansens lag II, 3:e pristagare.
Pristagarna erhöll distriktsförbundets diplom samt plaketter.

§20

Utmärkelser
På valberedningens förslag beslöt kongressen att utse Rune
Emanuelsson Götene, till hedersordförande i Västergötlands
Schackförbund.

§21

Kongressens avslutande
Distriktsordföranden Kent Emanuelsson framförde ett stort
tack för visat intresse och förklarade årets kongress avslutad.
Västergötlands Schackförbund bjöd därefter alla närvarande
på lunch på Vårgårda Rasta.
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