Kongressprotokoll
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress i Skara lördagen
den 31 mars 2012. Förhandlingarna startade kl. 11.00. Kongressen hölls i
Skara SS spellokal, Bommagatan 10 i Skara.
§1

Kongessens öppnande
Distriktsordföranden Kent Emanuelsson och därefter Skara SS
representant, Lars Eklund hälsade samtliga ombud,
ledamöter, revisor, valberedning och övriga välkomna till 100 års
jubilerande Skara SS och årets kongress. Lars Eklund redogjorde för
kommande arrangemang såsom ,simultanschack på nationaldagen, 6
juni med Ulf Andersson och pensionärsschack i slutet av oktober.
Kongressen som är den 92:a i ordningen förklarades därmed som
öppnad.

§2

Parentation
Sekreteraren Viljo Koski framhöll att för första gången på länge
hade inga avlidna under verksamhetsåret rapporterats till
distriktetsförbundet.

§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 Johnny Deltin, Bollebygd
SK

§5

Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av distriktsförbundets 20 föreningar var det 8 närvarande vid årets
kongress där upprop av ombuden enligt inlämnade fullmakter
verkställdes enligt följande förteckning:
Bollebygds Schackklubb
Borås-Fristad Schackklubb
Lidköpings Schacksällskap
Skara Schacksällskap

Ingvar Andersson
Ulf Hilmersson
Peter Fransson
Lars Eklund

8
34
32
39

Uddevalla Schacksällskap
Vara Schacksällskap
Falköpings Schacksällskap
Uddebo Schackklubb

Hans Alexandersson
Ingemar Storm
Josef Håkanson
Ingvar Stark

26
7
12
13

Föreningarna representerade 171 av334 medlemmar. Enligt 10%
regeln i distriktets stadgar reduceras följande fyra föreningar:
Borås-Fristad SK, Lidköpings SS, Skara SS samt Uddevalla SS till
17 röster vardera.
Efter röstreduceringen blev sammanlagda röstetalet 108.
Röstlängden godkändes av kongressen.
§6

Val av ordförande för kongressen
Till kongressordförande valdes Kent Emanuelsson, Götene.

§7

Val av sekreterare för kongressen
Till sekreterare för kongressen valdes Viljo Koski, Lidköping.

§8

Föredragning av föregående års kongressprotokoll
Kongressprotokollet från den 2 april 2011 i Alingsås är utsänt via
mail på distriktetsförbundets hemsida och ansågs därmed som
föredraget. Kongressprotokollet godkändes varefter det lades till
handlingarna.

§9

Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse föredrogs för det gångna
verksamhetsåret. Ulf Hilmersson, Borås-Fristad SK, påpekade att
det var felstavat på Danny och Susanne Nguyen, Borås-Fristad SK,
på resultatlistan över Individuella Junior DM. Kongressen
beslutade med ovannämda synpunkter att godkänna
verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§10

Föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassören Rune Emanuelsson föredrog den ekonomiska berättelsen.
Synpunkter från förra årets kongress att man borde redovisa i balansoch resultaträkningen även året innan. Detta hade verkställts till årets
kongress.
Kongressen beslutade att godkänna densamma varefter den lades
till handlingarna.

§11

Revisorernas berättelse för distriktsstyrelsen
Revisor Ingvar Andersson Bollebygd, föredrog distriktsstyrelsens
berättelse för år 2011. Kongressen beslutade att godkänna berätt-

elsen och lägga den till handlingarna.
§12

Beslut rörande ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade enhälligt att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011 och fastställa den ekonomiska
berättelsen.

§13

Motioner
Inga motioner hade inlämnats till styrelsen/kongressen.

§14

Proposition angående medlemsavgifter för år 2013
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen i en proposition att medlemsavgifterna:
- för seniorer 2013 förblir oförändrad till 240 kr över 25 år
- för juniorer 2013 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
Falun den 7:e juli 2012, äger distriktsstyrelsen rätt att öka avgiften
med motsvarande summa.
Kongressen beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag.

§15

Val av distriktsstyrelse för 2012
Valberedningens representant Lars Eklund, Skara SS
föredrog valberedningens förslag till kongressen enligt följande:
Ordförande på 1 år, Kent Emanuelsson, Götene, omval
Kassör på 1 år, Viljo Koski, Lidköping, fyllnadsval
Ledamot på 2 år, Johnny Deltin, Bollebygd, omval
Ledamot på 2 år, Margareta Claesson, Borås, nyval
Mångårige kassören Rune Emanuelsson, Götene, hade avböjt omval
och avgick härmed från distriktsstyrelsen
Besluten var enhälliga
Vice ordföranden, Anders Wengholm, Alingsås, har ett år kvar.

§16

Val av två revisorer på 1 år
Valberedningen förslag till revisorer accepterades, efter livliga
diskussioner, ej av kongressen utan kongressen bemyndigade den
nya styrelsen att utse två revisorer samt revisorssuppleant på 1 år.

§16a

Val av revisorssuppleant på 1 år
Se § 16 !

§17

Val av valberedning bestående av två ledamöter
Kongressen valde Peter Fransson, Lidköping, nyval och Rune
Emanuelsson, Götene, nyval till valberedning. Till sammankallande
och ordförande valdes Peter Fransson.

§18

Prisutdelning och Utmärkelser
Distriksserieansvarige Johnny Deltin förrättade prisutdelning till
närvarande representant för Vara SS, 3:a distriktserien.
Distriktsmästare Östra Skaraborgsalliansen II och 2:an Hova SK var
ej närvarande. Pristagarna erhöll distriktsförbundets diplom samt
plaketter.
Ordföranden Kent Emanuelsson överlämnade till förra årets 100 års
jubilerande Uddevalla SS representant, en rikligt utsmyckad statyett.
Sekreteraren Viljo Koski hade sammanställt en levnadsbeskrivning
över avgående kassören Rune Emanelssons schackliga bana genom
de senaste dryga 50 åren. Denna upplästes för kongressen varefter
kongressen tackade Rune Emanuelsson för allt han gjort genom åren
för schackets fromma och överlämnade blommor och minnesgåva.

§19

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