Kongressprotokoll
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress i Alingsås lördagen
den 2 april 2011. Förhandlingarna startade kl. 11.00. Kongressen hölls i
Alingsås SS spellokal, Ängsgatan 11 B i Alingsås.
§1

Kongessens öppnande
Distriktsordföranden Kent Emanuelsson och därefter Alingsås
representant, Anders Wengholm hälsade samtliga ombud,
ledamöter, revisor, valberedning och övriga välkomna till Alingsås
och årets kongress. Kongressen som är den 91:a i ordningen förklarades därmed som öppnad.

§2

Parentation
Sekreteraren Viljo Koski framhöll att fem av distriktets medlemmar
avlidit under verksamhetsåret.
Rolf Emterhag, SA Mark
Ingemar Engvall, SA Mark
Gustav Ek, Skövde SS
Karl Karlsson, Uddevalla SS
Åke Andersson, Tanums SS

9/10 1923 – 31/12
2/6 1923 – 20/12
4/2 1912 – 4/11
8/2 1927 – 19/11
5/6 1918 – 7/4

2010 87 år
2010 87 år
2010 98 år
2010 83 år
2010 91 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 brev. 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
Ulf Hilmersson, Borås-Fristad SK och Ingvar Andersson,
Bollebygd SK

§5

Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av distriktsförbundets 20 föreningar var det 7 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
Uddevalla Schacksällskap
Vara Schacksällskap

Anders Wengholm
Ingvar Andersson
Ulf Hilmersson
Peter Fransson
Lars Eklund
Anders Kockum
Ingemar Storm

26 röster
8
35
37
38
28
7

Föreningarna representerade 179 av364 medlemmar. Enligt 10%
regeln i distriktets stadgar reduceras följande fem föreningar:
Alingsås SS, Borås-Fristad SK, Lidköpings SS, Skara SS samt
Uddevalla SS till 18 röster vardera.
Efter röstreduceringen blev sammanlagda röstetalet 105.
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 27 mars 2010 i Vårgårda 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 Kockum , Uddevalla SS, hade synpunkter på att medlemsantalet saknades och att ta med det nästa
gång. Kongressen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen
och lägga den till handlingarna.

§10

Föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassören Rune Emanuelsson föredrog den ekonomiska berättelsen.
Anders Kockum framhöll att man borde redovisa i balans- och
resultaträkningen även året innan.
Kongressen beslutade att godkänna densamma varefter den lades
till handlingarna.

§11

Revisorernas berättelse för distriktsstyrelsen
Revisor Ingvar Andersson Bollebygd, föredrog distriktsstyrelsens
berättelse för år 2010. 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 2010 och fastställa den ekonomiska
berättelsen.

§13

Motioner
Inga motioner hade inlämnats till styrelsen/kongressen.

§14

Proposition angående medlemsavgifter för år 2012
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen i en proposition att medlemsavgifterna:
- för seniorer 2012 förblir oförändrad till 220 kr över 25 år
- för juniorer 2012 förblir oförändrad till 50 kr upp till 25 år
- att kongressen bemyndigar distriktsstyrelsen att om Sveriges
Schackförbund beslutar om höjd avgift vid sin ordinarie kongress i
Västerås den 16:e juli 2011, äger distriktsstyrelsen rätt att öka
avgiften med motsvarande summa.
Kongressen beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag.

§15

Val av distriktsstyrelse för 2011
Valberedningens representant Anders Wengholm, Alingsås
föredrog valberedningens förslag till kongressen enligt följande:
Ordförande på 1 år, Kent Emanuelsson, Götene, omval
Sekreterare på 2 år, Viljo Koski, Lidköping, omval
Ledamot på 2 år, Anders Wengholm, Alingsås, nyvaldes av
kongressen som efterträdare till Kjell Karlsson, Ulricehamn som
avböjt omval, Anders avgick därmed från valberedningen.
Besluten var enhälliga
Kassören Rune Emanuelsson, Götene liksom ledamoten Johnny
Deltin, Bollebygd, 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

Val av revisorssuppleant på 1 år
Till revisorssuppleant föreslog valberedningen Margareta Claesson
Borås. Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag.

§17

Val av valberedning bestående av två ledamöter
Kongressen valde Lars Eklund Skara, nyval och Eva Johansson
Alingsås, nyval till valberedning. Till sammankallande
och ordförande valdes Lars Eklund.

§18

Allmän diskussion
Flera ledamöter poängterade den under senare år kraftigt minskade
medlemsantalet i distriktet och särskilt på juniorsidan och vad som
borde göras för att vända trenden. Bland annat föreslogs att stimulera
juniorer med extra priser vid tävlingar, ekonomisk stödja föreningar
med uppsökande verksamhet/ledareutbildning, plan över hur
klubbarna ska gå till väga, var och hur klubbarna kan söka bidrag
mm
Därefter tackade kongressordföranden Rune Emanuelsson för ordet
och överlät klubban till distriktsordföranden Kent Emanuelsson.

§19

Prisutdelning
Distriksserieansvarige Johnny Deltin förrättade prisutdelning till
närvarande representanter för Borås-Fristad SK, 1:a i grupp 2 och
distriktsmästare samt övriga pristagare Vara SS, 1:a i grupp 2,
Skara SS II, 2:a och Uddevalla SS, 3:e pristagare.
Pristagarna erhöll distriktsförbundets diplom samt plaketter.
Kassören Rune Emanuelsson passade därefter att tacka
ledamoten/ratingföraren Kjell Karsson , Ulricehamn för mångårigt
arbete inom tidigare ungdomskommittén och distriktsstyrelsen och
överlämnade blommor och minnesgåva.

§20

Nästa års kongress
Lars Eklund, Skara SS inbjöd distriktets ledamöter till Skara
eftersom föreningen fyller 100 år 2012. Kongressen beslöt att
acceptera inbjudan.

§21

Kongressens avslutande
Distriktsordföranden Kent Emanuelsson framförde ett stort
tack för visat intresse och förklarade årets kongress avslutad.
Alingsås Schacksällskap bjöd därefter alla närvarande
på välsmakande lunch.
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