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Kongressprotokoll 2017
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress lördagen den 1 april 2017.
Förhandlingarna startade kl 11. Kongressen hölls på Julahotellet, Vilangatan 4, Skara.

§ 1 Kongressens öppnande
Distriktsordförande Fredrik Kjellqvist hälsade alla välkomna till 2017 års kongress, som var
den 98:e kongressen, och förklarade den vara öppnad.

§ 2 Parentation
Fredrik Kjellqvist redovisade att två medlemmar, Matts Andersson, Tanum, och Rune
Emanuelsson, Götene, hade avlidit under 2016. Båda har gjort mycket för schacket i
Västergötland. Kongressen hedrade båda med en tyst minut.

§ 3 Kongressens stadgeenliga utlysande
Ordförande redogjorde att inbjudan till kongressen var inlagt på hemsidan, samt var utskickad
via mail till alla traditionella distriktsklubbar tre veckor före kongressen. Kongressen
beslutade att godkänna utlysandet.

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Att, tillsammans med kongressordförande, justera dagens protokoll samt vid behov vara
rösträknare vid kongressen valdes två justeringsmän, Patrik Ragnar, Skara SS och Bo Olsson,
Lidköpings SS.

§ 5 Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av Distriktsförbundets nitton föreningar var elva representerade vid årets kongress. Följande
ombud var närvarande:
Klubb
Bollebygds SK
Borås-Fristad SK
Falköpings SS
Hjo SK
Hova SK
Lidköpings SS
Skara SS
Skövde SS

Ombud
Ingvar Andersson
Rolf Svensson
Josef Håkanson
Per Weinö
Sten Broddefalk
Bo Olsson
Hans Ohlsson
Kenneth Wiman

Röster /röstred.
5
16
11
5
6
33/16
43/16
10
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Uddevalla SS
Ulricehamns SK
Vara SS

Anders Kockum
Kjell Karlsson
Ingemar Storm

26/16
4
5

Föreningarna representerade 164 av distriktets 299 medlemmar. Enligt 10 %- regeln i
distriktets stadgar reducerades tre föreningar, Lidköpings SS, Skara SS samt Uddevalla SS,
till 16 röster vardera. Efter röstreducering blev sammanlagda röstetalet 110. Röstlängden
godkändes av kongressen.

§ 6 Val av ordförande för kongressen
Till kongressordförande valdes Fredrik Kjellqvist, Skara SS.

§ 7 Val av sekreterare för kongressen
Till kongressekreterare valdes Margareta Claesson, Borås-Fristad SK.

§ 8 Föredragning av föregående års kongressprotokoll
Föregående års kongressprotokoll föredrogs av kongressekreteraren.

§ 9 Föredragning av Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Kongressekreteraren föredrog Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2016.

§ 10 Föredragning av Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kongressordförande informerade att Kassör Viljo Koski var sjuk. Richard Dahlström föredrog
Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse för år 2016. Ingående tillgångar var ca 193 700
kronor. Utgående tillgångar var ca 186 200 kronor.
30 digitala klockor har nu inköpts av styrelsen. Ytterligare ett 10-tal klockor beräknas behöva
ytterligare inköpas för att täcka distriktets tävlingar i framtiden.

§ 11 Revisorernas berättelse
Revisor Kjell Karlsson, Ulricehamns SK, föredrog revisorernas berättelse för år 2016. Han
redovisade att de hade granskat årets bokförda transaktioner mot befintliga underlag och
funnit att dessa förts på korrekt sätt. De hade även granskat styrelseprotokoll och funnit att
styrelsens beslut fanns för gjorda betalningar. Han redovisade att de uppfattade att den
ekonomiska berättelsen gav en rättvis bild av förbundets ekonomiska ställning.
Revisorerna föreslog kongressen att fastställa den ekonomiska redovisningen och att styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
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§ 12 Beslut rörande ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt
enhälligt ge Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 13 Motioner
Inga motioner hade inskickats till styrelsen.

§ 14 Propositioner
Proposition nr 1 om medlemsavgifter för år 2018:
Distriktsstyrelsen föreslog kongressen:
att

medlemsavgiften för seniorer 2018 blir oförändrad, 320 kronor för
medlemmar över 25 år,

att

medlemsavgiften för juniorer 2018
förblir oförändrad, 50 kronor för medlemmar upp till och med 25 år, samt

att

kongressen bemyndigar Distriktsstyrelsen, att om SSF beslutar om höjd avgift vid sin
ordinarie kongress i juli 2017, äger Distriktsstyrelsen rätt att höja avgiften med
motsvarande summa.

Kongressen beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag.

Proposition nr 2 om utökning av styrelsen:
Styrelsen föreslog kongressen
att

utöka styrelsen med en ordinarie ledamot och två suppleanter.

Det konstaterades att vid föregående års kongress togs beslut att godkänna likalydandes
proposition. Kongressordförande påtalade att ifall kongressen tar lika beslut vid denna
kongress, äger beslutet giltighet i och med beslutet.
Kongressen beslutade
att
i enlighet med styrelsens förslag utöka styrelsen med en ordinarie
ledamot och två suppleanter, samt
att

stadgarna ändras i enlighet med detta.
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Proposition nr 3 om förslag om ändring av stadgar:
Det framfördes att, förutom § 13 i stadgarna, som kommer ändras, finns det fler paragrafer
som påverkas och behöver justeras, samt att språket i stadgarna behöver moderniseras.
Kongressen beslutade
att

uppdra till styrelsen att stadgarna i sin helhet revideras till nästa års kongress.

§ 15 Val av Distriktsstyrelse för år 2017
Valberedningens representant Patrik Ragnar, Skara SS, och Josef Håkanson, Falköpings SS,
redovisade att de har deltagit vid styrelsemöten för att se hur styrelsearbetet fungerar. De
föredrog valberedningens förslag till kongressen enligt följande.
Ordförande på 1 år:
Kassör på 2 år:
Ledamot på 2 år:
Ledamot på 2 år
Suppleant på 1 år
Suppleant på 1 år

Fredrik Kjellqvist, Skara SS, omval
Viljo Koski, Lidköpings SS, omval
Eva Johansson, Alingsås SS, omval
Josef Håkanson, Falköpings SS, nyval
Per Weinö, Hjo SK, nyval
Anders Frisk, SA Mark, nyval

Margareta Claesson, Borås-Fristad SK och Rickard Dahlström, Skara SS, har vardera 1 år
kvar av sina mandatperioder i distriktsstyrelsen.
Kongressen beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag samt lagt förslag vid
kongressen.

§ 16 Val av två revisorer på 1 år
Kongressen beslutade enhälligt att, enligt valberedningens förslag, utse Kjell Karlsson,
Ulricehamns SK och Lars Eklund, Skara SS, till revisorer på vardera 1 år, samt Ingvar
Andersson, Bollebygds SK, till revisorssuppleant på 1 år.

§ 17 Val av valberedning bestående av två ledamöter
Kongressen beslutade att utse Patrik Ragnar, Skara SS, och Andreas Jonasson, Falköpings
SS, till ledamöter i valberedningen. Till sammankallande valdes Patrik Ragnar.

§ 18 Prisutdelning
Distriktsledamot Rickard Dahlström förrättade prisutdelning för Distriktsserien 2016/2017.
Vinnare blev Alingsås SS II. Distriktsförbundets diplom och plaketter överlämnades till
Alingsås SS representant Eva Johansson. Tvåa blev Hova SK. Trea blev Alingsås SS 3.
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§ 19 Kongressens avslutande
Kongressordförande framförde ett tack för visat intresse och förklarade årets kongress som
avslutad.
Vid protokollet
…………………………………….
Margareta Claesson, Borås-Fristad SK
Kongressekreterare

Justeras:
…………………………………
Fredrik Kjellqvist, Skara SS
Kongressordförande

Justeras:

Justeras:

……………………………

……………………………

Patrik Ragnar, Skara SS
Justeringsman

Bo Olsson, Lidköpings SS
Justeringsman

