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Kongressprotokoll 2014
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress lördagen den 29 mars 2014.
Förhandlingarna startade kl 11. Kongressen hölls på Hultasjöns seniorboende, i Borås.
§1

Kongressens öppnande
Distriktsordförande Kent Emanuelsson och Borås-Fristad schackklubbs ordförande Leif
Svensson hälsade alla ombud, ledamöter, valberedning och övriga välkomna till Borås
och årets kongress. Kongressen, som är den 95:e i ordningen, förklarades därmed som
öppnad.

§2

Parentation
Viljo Koski redogjorde att under föregående år samt i början av detta år hade tre av
distriktets schackspelare avlidit. Kongressen hedrade dessa med en tyst minut.
Bengt Andersson, Kymbo
Erik Johansson, Vara
Åke Busskvist, Borås

§3

Kongressens stadgeenliga utlysande
Kongressen beslutade att godkänna utlysandet.

§4

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Att, tillsammans med kongressordförande, justera dagens protokoll samt vara
rösträknare vid kongressen valdes två justeringsmän, Kjell Karlsson, Ulricehamns SK,
och Lars Eklund, Skara SS.

§5

Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av Distriktsförbundets tjugo föreningar var åtta representerade vid årets kongress.
Kongressen godkände att Eva Johansson ersatte Anders Wengholm, som hade fått
förhinder att delta. Följande ombud var närvarande:
Klubb
Alingsås Schacksällskap
Bollebygds Schackklubb
Borås-Fristad Schackklubb
Falköpings SS
Lidköpings Schacksällskap
Skara Schacksällskap
Uddevalla Schacksällskap
Ulricehamns Schackklubb

Ombud
Eva Johansson
Ingvar Andersson
Leif Svensson
Josef Håkansson
Bo Olsson
Lars Eklund
Hans Alexandersson
Kjell Karlsson

Röster /röstred.
32 / 18
6
44 / 18
12
22/ 18
35 / 18
26 / 18
4
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Föreningarna representerade 181 av distriktets 283 medlemmar. Enligt 10 %- regeln i
distriktets stadgar reducerades fyra föreningar, Alingsås SS, Borås-Fristad SK, Skara
SS samt Uddevalla SS, till 18 röster vardera.
Efter röstreducering blev sammanlagda röstetalet 112. Röstlängden godkändes av
kongressen.

§6

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

§7

Val av sekreterare för kongressen
Till kongressekreterare valdes Margareta Claesson, Borås.

§8

Föredragning av föregående års kongressprotokoll
Föregående års kongressprotokoll föredrogs av kongressekreteraren, godkändes och
lades till handlingarna.

§9

Föredragning av Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Kongressekreterare Margareta Claesson föredrog Distriktsstyrelsens
verksamhetsberättelse för år 2013, avsnitt för avsnitt. Ingvar Anderssons
klubbtillhörighet skall vara Bollebygds SK. Leif Svensson framförde önskemål om
korrigeringar av verksamhetsberättelsen och överlämnade justeringsönskemålen på ett
papper. Verksamhetsberättelsen godkändes med de ändringsförslag som framförts, och
lades därefter till handlingarna.
Leif Svensson framförde önskemål om tidigare marknadsföring inför kommande
veteranträffen, så att fler deltar. Viljo Koski svarade att inbjudan till veteranträff en 20
september 2014 är klar och kommer läggas ut inom kort.

§ 10

Föredragning av Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassör Viljo Koski föredrog Distriktsstyrelsen ekonomiska berättelse.
Fråga ställdes om varför inget bidrag från Sveriges Schackförbund hade erhållits under
sista verksamhetsåret. Margareta Claesson redogjorde att SSF får statliga bidrag enbart
för schackklubbar med minst 60 % ungdomsmedlemmar. Bidragen varierar från år till
år beroende på hur många som har sökt det statliga bidraget. Information har getts av
förbundskansliet, Kent Vänman, att ett år fick SSF bidrag med 5000 kr för de klubbar
som nått 60 %-gränsen, distriktet erhöll 500 kr per klubb, och klubben fick 30 kr per
ungdomsmedlem. Peter Fransson tillade att utbetalningen utbetalas med två års
försening.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades därefter till handlingarna.
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§ 11

Revisorernas berättelse för Distriktsstyrelsen
Revisor Kjell Karlsson, Ulricehamns SK, föredrog revisorernas berättelse för år 2013.
Han redovisade att de hade granskat årets bokförda transaktioner mot befintliga
underlag och funnit att dessa förts på korrekt sätt. Han redovisade att de uppfattade att
den ekonomiska berättelsen gav en rättvis bild av förbundets ekonomiska ställning och
tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade enhälligt att fastställa den ekonomiska berättelsen samt ge
distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 13

Motioner
Inga motioner hade inskickats till styrelsen/kongresssen.

§ 14

Proposition angående medlemsavgifter för år 2015
Distriktsstyrelsen föreslog kongressen
- att medlemsavgiften för seniorer över 25 år förblir oförändrad, 280 kronor,
- att medlemsavgiften för juniorer till och med 25 år förblir oförändrad, 50 kronor, samt
- att kongressen bemyndigar distriktsstyrelsen, att om Sveriges Schackförbund beslutar
om höjd avgift vid sin ordinarie kongress under 2014, äger Distriktsstyrelsen rätt att
höja avgiften med motsvarande summa.
Peter Fransson, ombud för Lidköpings SS, framförde ett motförslag till kongressen att
sänka medlemsavgiften 2015 för juniorer till 20 kronor. Då kommer fler juniorer att bli
medlemmar. Schack-4:an drivs i Lidköping med målet att få 600 medlemmar.
Leif Svensson svarade att det skall vara ett individuellt val att bli medlem, och inte ett
kollektivt. Eva Johansson, Alingsås SS och Rolf Svensson, Borås-Fristad SK,
framförde att för att kunna få kommunalt bidrag är lägsta medlemsavgiften 50 kronor.
Information gavs att Distriktet betalar till SSF 200 kronor per seniormedlem för år
2015, samt 10 kr per juniormedlem, samt en eventuell höjning om så beslutas vid
sommarens SSF-kongress.
Kongressen beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag.

§ 15

Val av Distriktsstyrelse för år 2014
Valberedningens representant Peter Fransson, Lidköpings SS, meddelade att Kent
Emanuelsson och Anders Frisk har avsagt sig fortsatta uppdrag inom VSF:s styrelse.
Han föredrog valberedningens förslag till kongressen enligt följande.
Ordförande på 1 år:
Sekreterare på 2 år:
Ledamot på 2 år:

Fredrik Kjellqvist, Skara, nyval 1 år
Margareta Claesson, omval 2 år
Rickard Dahlström, Lidköping, nyval 2 år
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viljo Koski, Lidköping, och Eva Johansson, Alingsås, har vardera 1 år kvar av sina
mandatperioder i styrelsen.
Kongressen beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 16

Val av två revisorer på 1 år
Valberedningen föreslog kongressen att till revisorer på 1 år omvälja Kjell Karlsson,
Ulricehamn och Lars Eklund, Skara. Till revisorssuppleant på 1 år föreslogs omval av
Ingvar Andersson, Bollebygd. Kongressen beslutade enligt förslag.
Kongressen beslutade att till sammankallande utse Kjell Karlsson.

§ 17

Val av valberedning bestående av två ledamöter
Kongressen beslutade att utse Peter Fransson, Lidköping, omval på 1 år, och Rolf
Svensson, Borås, nyval på 1 år, till ledamöter i vallberedningen. Till sammankallande
och ordförande valdes Peter Fransson.

§ 18

Prisutdelning och Utmärkelser
Distriktsordförande Kent Emanuelsson förrättade prisutdelning för Distriktsserien
2013/2014. Han presenterade följande resultat:
Vinnare:
Borås-Fristad SK II - 7 matchpoäng, 10 partipoäng,
2:a plats:
Skara SS II
- 5 matchpoäng, 11½ partipoäng
3:e plats:
Vara SS
- 4 matchpoäng, 9½ partipoäng
Leif Svensson, Borås-Fristad SK, mottog 1:a priset i form av distriktsförbundets diplom
samt plaketter till lagmedlemmarna. Lars-Göran Eklund, mottog 2:a priset, också
diplom + plaketter till lagmedlemmarna. Vara SS hade ingen representant närvarande,
och får mottaga priset vid senare tillfälle.
Rolf Svensson framförde att inför Distriktets 100-årsjubileum har han arbetat på en
minnesskrift. Historikens första 50 åren är klara. Han framlade två häften, som de
närvarande hade möjlighet att ta del av.
Leif Svensson framförde från Borås-Fristad SK ett tack till Kent Emanuelsson för hans
strävsamma slit under många år för schacket, och överlämnade blommor.
Distriktsstyrelsen, genom Viljo Koski, avtackade avgående ordförande för hans
mångåriga arbete för Distriktsstyrelsen. Han höll ett tal om Kents arbete för
distriktsstyrelsen under 26 år.
Kent Emanuelsson framförde att ett bekymmer finns i framtiden i form av minskande
bidrag för schacket. Han sa att han tror på den nya distriktsserien, med mer inslag av
social samvaro under tävlingarna. Han ville ge den nya styrelsen budskapet att tänka på
detta och jobba vidare för detta.
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§ 19

Kongressens avslutande
Distriktsordförande Kent Emanuelsson framförde ett stort tack för visat intresse och
förklarade årets kongress avslutad.
Viljo Koski och Margareta Claesson överlämnade minnessak och blommor.
Leif Svensson, representant för Borås-Fristad SK, inbjöd de närvarande till kaffe med
smörgås.

Vid protokollet
…………………………………….
Margareta Claesson, Borås
Kongressekreterare

Justeras:
…………………………………
Kent Emanuelsson, Götene
Kongressordförande

Justeras:

Justeras:

……………………………

……………………………

Kjell Karlsson, Ulricehamn
Justeringsman

Lars Eklund, Skara
Justeringsman

