Kongressprotokoll
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds ordinarie kongress i Falköping
lördagen 28 mars 2015.
Förhandlingarna hölls i Studieförbundet Vuxenskolan belägen vid Grönelundsgatan 4.
Kongressen startade på utsatt tid kl.11.00 och avslutades kl.14.00.

§ 1.

Kongressens öppnande
Falköping Schacksällskaps ordförande Ingemar Gustavsson hälsade samtliga närvarande
välkomna till Falköping och det 110 - års jubilerande sällskapet.
Distriktsordföranden Fredrik Kjellqvist hälsade samtliga ombud, styrelseledamöter, revisorer,
valberedning och övriga intresserade välkomna till årets kongress och framförde ett tack till
Falköping för värdskapet till årets förhandlingar.
Kongressen som är den 96:e i ordningen sedan 1919 förklarades därmed öppnad.

§ 2.

Parentation
Ordföranden framhöll att en av våra trogna medlemmar avlidit i slutet av 2014.
Kosti Hyvönen
1927 01 22 - 2014 han blev 87 år.
Han tillhörde Schackklubben Fenix, Borås mellan åren 1950 - 1964 och 1967
och därefter Borås - Fristad Schackklubb mellan åren 2006 - 2013.
Bland annat deltog han under flertal år i Individuella DM klass 2 med en seger 1954 - 1955.

De närvarande deltagarna vid kongressen hedrade Kosti Hyvönen med en tyst minut.

§ 3.

Kongressens stadgeenliga utlysande
Kongressen var utlyst enligt Distriktsförbundets gällande stadgar och handlingar till
förhandlingarna har utsänts till samtliga anslutna föreningar mer än 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 vid behov vara
rösträknare vid dagens kongress valdes två justeringsmän.
Lars Eklund, Skara Schacksällskap och Kjell Karlsson, Ulricehamns Schackklubb.

§ 5.

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

Rolf Svensson
Ingvar Andersson
Ingemar Gustavsson
Sten Broddefalk
Peter Fransson
Patrik Ragnar
Kjell Karlsson
Anders Kockum

36 röster
8
13
9
27
33
4
30

Föreningarna representerade 160 röster av 291 medlemmar.
Enligt 10% regeln i distriktsförbundets stadgar reduceras följande fyra föreningar,
Borås- Fristad SK, Lidköpings SS, Skara SS och Uddevalla SS till 16 röster vardera.
Efter röstreduceringen blev det sammanlagda röstetalet 98.
Kongressen beslutade att godkänna röstlängden.

§ 6.

Val av ordförande för kongressen
Kongressen beslutade av välja Fredrik Kjellqvist, Lidköping till ordförande.

§ 7.

Val av sekreterare för kongressen
Kongressen beslutade att välja Rolf Svensson, Fristad till sekreterare.

§ 8.

Föredragning av föregående kongressprotokoll
Kongressprotokollet från lördagen 29 mars 2014 i Borås är utsänt till samtliga anslutna
föreningar i Distriktsförbundet via hemsidan och ansågs därmed föredraget.
Efter en genomgång beslutades om följande ändringar och kompletteringar:
§ 2 Parentation.
Rolf Svensson framförde att det skall läggas till att Bengt Andersson, Kymbo Schackklubb
var hedersledamot i Västergötlands Schackförbund.
§ 10 Röstlängd.
Lidköpings SS fattas på sidan 2 i samband med röstreduceringen vilket skall läggas till,
det skall vara totalt fem föreningar enligt föregående sida.
§ 14 Proposition om medlemsavgifter.
Peter Fransson ombud för Lidköpings Schacksällskap framförde att i samband med motförslaget
till kongressen att sänka medlemsavgiften 2015 för juniorer till 20 kronor har det uppstått ett fel.
Han påpekade till kongressens ombud att det inte hade bedrivits någon Schack 4:an verksamhet.
Denna formulering skall strykas helt från protokollet.
Efter dessa påpekanden lades kongressprotokollet för 2014 till handlingarna.

§ 9.

Föredragning av Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Distriktsstyrelsen verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret vilken är på 9 sidor
föredrogs i korthet av ordföranden där följande ändringar och kompletteringar skall göras.
4. Västergötlands Schackförbunds föreningar 2014.
Medlemssammanställningen bör vara i alfabetisk ordning,
samt att justera medlemssiffrorna enligt godkänd medlemssammanställning / Röstlängd.
5. Tävlingsverksamheten i distriktet.
Framfördes önskemål om en vanlig tabell enligt samma modell som Allsvenska serien,
innehållande antal matcher vinst, oavgjord, förlust osv.
6. Rankinglistan Västergötland. 10 - topplistan per 2014 09 01.
Det framfördes önskemål om att lägga till titlar på följande tre spelare på topplistan:
Ulf Andersson,Alingsås SS
GM
Lars-Göran Eklund, Skara SS FM
Arne Zwaig, Uddevalla SS
IM
Efternamnet är felstavat.
Anders Wengholm. Alingsås SS
Elotalet 2171 flyttas in lite till vänster.
Efter dessa påpekanden beslutade kongressens ombud att godkänna verksamhetsberättelsen
för 2014 som därefter lades till handlingarna.

§ 10. Föredragning av Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassör Viljo Koski, Lidköping föredrog den ekonomiska berättelsen för Distriktsstyrelsen
i detalj för kongressens ombud och övriga deltagare.
Det uppkom ett antal frågor om berättelsen vilket besvarades.
Det framfördes att styrelsen inköpt 16 digitalklockor under året för verksamheten.
Kongressen beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen för räkenskapsåret 2014.

§ 11. Revisorerna berättelse för Distriktsstyrelsen
Revisor Kjell Karlsson, Ulricehamn föredrog revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2014.
Vårt uppdrag har varit att granska Västergötlands Schackförbunds räkenskaper för kalenderåret 2014.
Vår granskning har utgått från vad som anges i förbundets stadgar, kapitel IV Revisorer § 15.
Det betyder att vi tagit del av kongressprotokoll, styrelsens protokoll, räkenskaper med
tillhörande underlag och dokumentation härför.
Vid avstämning av ingående balanser har vi funnit att de stämmer överens med föregående års
utgående balanser.
Utgående balansposter har granskats och funnits överensstämma mot förevisade underlag såsom
kontoutdrag från bank och beräkningsgrunden för skuld till Sveriges Schackförbund.
Vi har granskat årets bokförda transaktioner mot befintliga underlag och funnit att dessa har
förts på ett korrekt sätt.
Vi har läst styrelseprotokollen och följt upp dom paragrafer som rör större beslut om belopp och
kongressprotokoll så att dom har genomförts och bokförts på korrekt sätt.
Vår uppfattning är att den ekonomiska redogörelsen för år 2014 har upprättats på ett korrekt
sätt och ger en rättvis bild av distriktets ekonomiska ställning.
Styrelsen har vad vi kan se följt de beslut som tagits och genomfört det arbete som stadgats för
Västergötlands Schackförbund varför vi tillstyrker
att den ekonomiska redogörelsen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Skara 4 mars 2015 Revisorer Kjell Karlsson och Lars Eklund.

§ 12. Beslut rörande ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade enhälligt att bevilja Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 och fastställa den ekonomiska berättelsen.

§ 13. Motioner
Distriktsstyrelsen hade behandlat två inkomna motioner till årets kongress enligt följande:
Motion från Rolf Svensson
Kongressens ombud hade erhållit motionen via hemsidan och läst igenom skrivelsen.
Kurt Kjellqvist anslöt sig som en ung lovande schackspelare i Skara Schacksällskap 1967.
Under 1975 blev han ansvarig ungdomsledare för sällskapets ungdomsverksamhet.
Från ingenting drev han fram de lovande schackungdomarna som han värvade till föreningen
till verkligt stora framgångar, främst under 1980 - talet.
Kurt Kjellqvist var även ordförande i Skara Schacksällskap 1985 - 1986.
År 1978 togs hans ledarkunskaper tillvara inom Västergötlands Schackförbunds Ungdomskommitté
där han var sekreterare åren 1978 - 1989 och ledamot 1990.
Kurt Kjellqvist var initiativtagare till bildandet av Skaraborgsalliansen 1978.
Han var en av de ansvariga ledarna vid genomförandet av Lag - EM i Skara 1980 vilket blev
den största schacktävling som genomförts i Sverige någonsin.
Han arbetade tillsammans med Rune Emanuelsson med att få ett kansli till Västergötlands
Schackförbund vilket var beläget i Skara.
Kurt Kjellqvist valdes till hedersledamot i Skara Schacksällskap i samband med
sällskapets 100 - årsjubileum 21 januari 2012.
Kongressens beslutade enhälligt att till ny hedersledamot i Västergötlands Schackförbund
utse Kurt Kjellqvist, Skara Schacksällskap, numera bosatt i Åby utanför Norrköping.
Distriktsstyrelsen hade tagit fram ett specialkomponerat diplom och ram med Kurt Kjellqvists
namn ingraverat som ett minne för utnämningen.

Motion från Lidköpings Schacksällskap
Sällskapets ordförande Peter Fransson föredrog i korthet en motion om medlemsavgifter
för skolungdomar, kongressens ombud hade erhållit skrivelsen via hemsidan.
Bakgrund
Vi vill att förbundet skall växa och ges möjligheter till landstingsbidrag i framtiden.
Klubbarna ges chansen att bli ungdomsklubbar och på det sättet ger Sveriges
Schackförbund bidrag till både klubbar och distrikt.
Förslag - Underlag
Vi vill införa en ny medlemsgrupp som deltar i olika projekt inom skolan men inte deltar
aktivt i distriktets tävlingar, idag ingår denna grupp i vår ordinarie avgift ( 50 kronor )
om dessa skulle ansluta sig till klubbar samt Västergötlands Schackförbund.
Detta gör att dessa medlemmar inte registreras, då skolan inte får ta ut en avgift för
separata verksamheter från barnen.
Förslaget som vi vill ge i vår motion är följande:
Ny medlemsgrupp bildas - Skolschack,
avgiften för gruppen skall vara avgiftsfri under en testperiod av 3 år.
Fördelar med motionen
Fler ungdomsmedlemmar
Bidrag från SSF

Ungdomstävlingarna kan växa
Möjlighet till Landstingsbidrag

Kommunala bidrag m.m.

Efter framförandet vidtog en längre diskussion om innehållet i motionen där ett antal
synpunkter och frågor från ombuden uppkom och besvarades efterhand.
Det poängterades att Västergötlands Schackförbund får betala 10 kronor per medlem till
Sveriges Schackförbund vilket kan bli en stor kostnad totalt.
Peter Fransson framförde att något radikalt måste göras för antalet juniorer åter igen skall
stiga och vända den nedåtgående trenden där antalet registrerade juniorer sjunker efter varje år.
Det poängterades att alla föreningar som uppnår 60% juniorer av sin totala medlemsantal
eller mer erhåller Distriktsförbundet 630 kronor Från Sveriges Schackförbund.
För att få ett Landstingsbidrag krävs att man registrerar totalt 300 juniorer.
Ett speciellt regelverk och en blankett för underskrift är ett måste.
Ingemar Gustavsson föreslog att föreningarna skulle betala avgiften.
Det konstaterades att det fanns två förslag om betalningen av avgiften.
Kongressen beslutade att bifalla motionen och att Distriktsförbundet betalar avgiften.
Ett speciellt regelverk skall upprättas och en blankett för underskrift tas fram.
Beslut fattades att den nya medlemsgruppen införs 1 september 2015.

§ 14.

Proposition angående medlemsavgifter för 2016.

Distriktsstyrelsen föreslår till kongressen i en proposition följande om medlemsavgifterna:
Att
Att
Att

medlemsavgiften för seniorer 2016 blir 300 kronor
för medlemmar över 25 år.
medlemsavgiften för juniorer 2016 förblir oförändrad till 50 kronor
för medlemmar upp till och med 25 år.
Kongressen bemyndigar Distriktsstyrelsen att om Sveriges Schackförbund
beslutar om höjd avgift vid sin ordinarie kongress i juli 2015
äger Distriktsstyrelsen rätt att höja avgiften med motsvarande summa.

Uddevalla Schacksällskaps ombud Anders Kockum framförde önskemål om att Distriktstyrelsen
bör besluta vid ett sammanträde om man skall genomföra en höjning av medlemsavgifterna efter
att Sveriges Schackförbund höjt sin avgift, det kanske inte är nödvändigt att följa SSF.
Ordföranden Fredrik Kjellqvist informerade om att distriktsstyrelsen skulle se över detta.
Kongressen beslutade att medlemsavgifterna förblir oförändrade enligt Distriktsstyrelsens förslag.

§ 15. Val av Distriktsstyrelse för 2015.
Valberednings ordförande Peter Fransson, Lidköping föredrog valberednings förslag
till kongressen med omval av följande ledamöter till Distriktsstyrelsen.
Ordförande på 1 år
Kassör på 2 år
Ledamot på 2 år

Fredrik Kjellqvist, Lidköping.
Viljo Koski, Lidköping
Eva Johansson, Alingsås.

Sekreterare Margareta Claesson, Borås och vice sekreterare Rickard Dahlström, Lidköping
valdes vid föregående kongress och har 1 år kvar sina mandatperioder vilket påpekades.
Information framfördes att en konstituering av styrelsens ledamöter kommer att ske senare.
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av två revisorer jämte suppleant
Valberedningen föreslog kongressen att till revisorer omvälja
Kjell Karlsson, Ulricehamn och Lars Eklund, Skara,
samt revisorssuppleant Ingvar Andersson, Bollebygd.
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17. Val av valberedning
Till två ledamöter i valberedningen beslutade kongressen enligt förslag att omvälja
Peter Fransson, Lidköping och Rolf Svensson, Fristad.
Till sammankallande i valberedningen omvaldes Peter Fransson.

§ 18. Allmän diskussion
I början av förhandlingarna framförds önskemål om en allmän diskussion.
A) Distriktsserien
Hova Schackklubbs ombud Sten Broddefalk framförde att föreningen inte var nöjd
med det nya upplägget av Distriktsserien med tre sammandrag,
anledningen är att det blir alltför långa resor för de äldre medlemmarna i föreningen.
Han hade önskemål om att återgå till vanliga serier med två grupper, Norr och Söder,
med en vanlig allsvensk betänketid och med en efterföljande final mellan gruppsegrarna.
Eva Johansson från tävlingskommittén framförde att det nya upplägget av serien var en stor
succé och att det beror på antalet lag vilket system som kan genomföras.
Ett antal synpunkter och idéer ventilerades under diskussionen.
En idé framkom att införa en speciell sida på hemsidan för åsikter om Distriktsserien.
B ) Kadettallsvenskan och juniorallsvenskan
Peter Fransson framförde en idé om att bilda ett Team Västergötlands Schackförbund
med intresserade juniorer från olika föreningar som kunde delta i kvaltävlingar till
Kadettallsvenskan och Juniorallsvenskan, man kunde därmed få ett starkt lag.
Dock måste en speciell spelarregistrering liknande den vanliga Allsvenskan göras.
Kvaltävlingen för Kadettallsvenskan genomförs 9 - 10 maj i Nolered och Hägersten.
Anmälningstiden går ut 29 april, före denna tid är avgiften 300 kronor annars 500 kronor.
Juniorallsvenskan genomförs 27 - 29 november 2015, ort för tävlingen är ännu ej utsedd.
Fredrik Kjellqvist framförde att Distriktsstyrelsen skulle undersöka saken vidare.
C ) SPF Veteranschack
Sten Broddefalk undrade om Skara Schacksällskap åter igen kunde genomföra en
SPF - riksmästerskap för veteraner då den föregående tävlingen som avgjordes
24 - 25 oktober 2012 på Stadshotellet i Skara var en var succé med 26 deltagare.
Det är Sveriges Schackförbund som beslutar om var denna tävling skall förläggas.
Lars Eklund lovade att undersöka om intresse fanns inom Skara Schacksällskap.

§ 19. Utmärkelser
Årets värdar Falköpings Schacksällskap firar sitt 110 - års jubileum under året vilket
uppmärksammades vid kongressen då sällskapets ordförande Ingemar Gustavsson fick ta
emot ett blomsterarrangemang från Distriktstyrelsen.
En sedvanlig prisutdelning för Distriktsserien 2014 - 2015 skulle förrättats vid kongressen
vilket kommer att ske vid ett senare tillfälle.

§ 20. Kongressens avslutande
Distriktsförbundets ordförande Fredrik Kjellqvist framförde ett stort tack för visat
intresse vid årets kongress vilket var hans första som ordförande,
och även för inkomna synpunkter vid förhandlingarna.
Ett tack framfördes till Falköpings Schacksällskap för den goda förtäringen.
Han förklarade därmed Västergötlands Schackförbunds 96:e ordinarie kongress avslutad.

Västergötlands Schackförbund i april 2015
Vid protokollet:
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