VÄSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND

Protokoll nr 1 28/2 2009
Protokoll fört vid sammanträde med
Västergötlands Schackförbunds
Distriktstyrelse
Lördagen den 28 februari Prästgatan 4
Götene
Närvarande

Rolf Svensson
Ordförande
Rune Emanuelsson Kassör/Sekreterare
Kent Emanuelsson Vice Ordförande
Kjell Karlsson
Ratingansvarig
Viljo Koski
Ersättare för P. Ragnar

Suppleant

Johnny Deltin

Ansvarig Distriktsserien

Adjungerad

Gunnar Remar

Ordförande valberedningen

Ej närvarande

Patrik Ragnar

§ 1

Sammanträdets öppnande
Rolf Svensson öppnade sammanträdet och önskade ledamöterna välkomna till
Götene och tackade fam Emanuelsson som upplåter hemmet för sammanträdet
Informerade att i Patrik Ragnars frånvaro ingår Viljo Koski som ersättare
Beslutades att Rune Emanuelsson går in som sekreterare

§ 2

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor

§ 3

Föregående protokoll
Protokoll nr 6 från den 29 november 2008 föredrogs och efter genomgång godkändes
densamma och lades till handlingarna

§ 4

Ekonomisk rapport
En kortfattad rapport lämnades. Då årets registrering av medlemmar förskjutits på
grund av ändringsarbete i förra årets registrering har endast ett fåtal bokföringar
skett under året Den ekonomiska redovisningen godkändes

§ 5

Rapport 2008 års registrering
Kent redovisade svårigheterna de senaste två åren med registrerings rapporter
som skall inrapporteras till SSF
Registreringar som tas in från föreningar till ex 2007 eller 2008 tas in de första
månaderna under verksamhetsåret Dessa skall sedan av VSF lämnas till SSF året efter
vårt verksamhetsår
De två senaste åren har SSF förändrat sättet att redovisa som skiljer sig markant från
tidigare år
På 2007 års registrering tillfördes ett beslut om betalningsdatum på redovisningen
2008 års lades till i efterhand att redovisningen till förbundet skulle ske digitalt
Antal medlemmar för 2008 är 481
VSF skall inbetala 26.230 kronor

§ 6

Skrivelse till SSF och revisorer
Ordförande informerade om skrivelser till styrelsen i SSF och dess revisorer
Svar har erhållits från båda
Samtliga skrivelser har varit införda på vår hemsida
En del distriktsförbund har uppmärksammat skrivningen och besöken på
hemsidan har varit stor
Ärendet kommer eventuellt att tas upp kommande SSF Kongress

§ 7

Junior DM
Tävlingskommittén lämnade en rapport från Junior DM i Alingsås som genomfördes
Med 27 deltagare segrare i de olika grupperna blev
Gr A Viktor Nyman Skara SS
Gr B Alexander Ferkinghoff Alingsås SS
Gr C Filip Södervall Skara SS
Gr D Emric Malmström Alingsås SS
Gr E Martin Holmdahl Alingsås SS
Gr F André Thyberg Borås –Fristads SK
Bästa Förening Alingsås Schacksällskap som erhöll första inteckningen på
nya vandringspriset

§ 8

Skrivelse från Hans – Olof Stolt Trollhättan
Ordföranden lämnade en kort information angående skrivelsen och överlämnade
ordföranden klubban till vice ordföranden Kent Emanuelsson
I skrivelsen förelåg en del påpekanden som inträffat mellan Stolt och Ordföranden
Styrelsen behandlade frågan
Styrelsen var enhällig i frågan
Valberedningens ordförande informerade styrelsen om en skrivelse som inkommit från
ordföranden att han på grund av en svår arbetsbelastning på sitt arbete kvällstid
dagligen och har svårt att vara ordförande och avsäger sig ordförandeskapet
Om valberedningen så önskade erbjuder han sig att vara sekreterare som passar honom
bättre
Med denna information ansåg styrelsen att frågan var löst och hade inga andra synpunkter i frågan och sekreteraren ombads att brevledes informera Hans-Olof Stolt i
frågan
Efter denna paragraf återtog Rolf ordförandeposten

§ 9

Rapport Västgöta Open
Kent Viljo och Rune lämnade information om tävlingen. Koski deltog även som
spelare Som valigt genomfördes tävlingen på ett bra sätt antalet deltagare 125
Vassililios Kotronias Skara SS segrade och blev därmed Distriktsmästare
I DM tävlingen deltog 65 och de främsta efter segraren blev
2 Sven Svensson Skara SS
3 Carl – Johan Nilsson SKK Trollhättan
4 Anders Wengholm Alingsås SS
5 Johnny Deltin Bollebygds SK
6 Leif Svensson SA Mark
7 Viljo Koski Lidköpings SS
8 Ingemar Gustavsson Falköpings SS
9 Oskar Pålsson SA Mark
10 Anders Kleimark SA Mark
Sammanställning över samtliga deltagare från Västergötland kan ses på vår hemsida

§ 10

Rapport Distriktsserien
Johnny Dehltin informerade att en wo avgift inbetalats och att Skara SS har lämnat
wo två gånger och dragit sig ur serien
Före sista ronden
1 Hova SK
12
2 Ulricehamns SK
11
3 Bollebygds SK
10

§ 11

Individuella Blixt DM
Blixt Dm kommer att spelas i Trollhättan där Hans-Olof Stolt ordnat fram
en lokal utan kostnader mitt i centrala Trollhättan vilket tacksamt noteras av
styrelsen.
Det är vår förhoppning att vi får många deltagare att tävlingen kan genomföras

§ 12

Kongressen i Skara 28 mars 2009
Proposition Nr 1
Kongresshandlingarna behandlades för sista gången
Proposition lämnas från styrelsen över 2010 års medlemsavgifter
Att medlemsavgiften för seniorer är 200 kronor
Att avgiften för juniorer (Medlemmar upp till 25 år) förblir oförändrad 50 kronor
Och att kongressen bemyndigar Distriktsstyrelsen att om Sveriges Schackförbund
beslutar om höjd avgift vid sin kongress 2009 äger Distriktsförbundet
rätt att öka avgiften med samma summa
Proposition nr 2
Då Västergötlands Schackförbund för närvarande har så få föreningar föreslår DS
Att antalet ledamöter bantas från dagens fem ordinarie ledamöter och två suppleanter
till endast totalt fem ledamöter
Detta förfarande sker under en två årsperiod 2009 – 2010
Under första året väljes en suppleant och andra året ingen suppleant

RÖSTLÄNGD
Röstlängden vid 2009 års kongress fastställdes och är 481
Fullmaktsblankett godkändes
Bokslut
Bokslutet för 2008 års fastställdes efter revisor Sven- Olof Ulverius genomgång
Intäkter 70.584.41 Kostnader
Bokslutet fastställdes

75288.25 Årets underskott 4.237.81

Tryckning av Verksamhetsberättelse
Styrelsen beslutade att Kent Emanuelsson trycker upp kongresshandlingarna och
på sätt säkerställer att arbetet kommer att utföras
Valberedningens förslag
Valberedningens ordförande informerade om kommitténs arbete
Efter Rolf Svenssons avsägelse som ordförande och Patrik Ragnar avgång har
valberedningen kommit fram till nedanstående förslag
Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Suppleant

1 År
2 År
2 År
1 År

Revisor
1 År
Revisor
1 År
Revisorssuppleant 1 År

Kent Emanuelsson Götene
Rolf Svensson Fristad
Viljo Koski Lidköping
Johnny Deltin Borås

Nyval
Nyval
Nyval
Omval

Sven-Olof Ulverius Skara
Ingvar Andersson Bollebygd
Margareta Claesson Borås

Omval
Omval
Omval

Kvar på mandattiden
Rune Emanuelsson Götene 1 År
Kjell Karlsson Ulricehamn 1 År
§ 13

Övriga frågor
A Ändringar av juniortävlingar
Kent lämnade ett förslag om förändringar vid kommande juniortävlingar
Ärendes hänskjuts till kommande sammanträde
B Fråga om kommande styrelsearbete
Kent frågade ledamöterna vilka arbetsuppgifter ledamöterna
var villiga att arbeta med kommande verksamhetsår
C Styrelsesammanträdet efter kongressen
Kent tog upp frågan om första sammanträdet efter kongressen där den viktigaste
skall vara konstitueringen och eventuellt ett fåtal andra punkter

D Kommande SSF Kongress
Dagens sekreterare tog upp frågan om förarbete för SSFs kommande kongress
Eventuellt ta kontakt med valberedningen om ny ordförande och en del andra
frågor
Arbetsutskottet ansvarar för denna genomgång
E Gamla protokoll
Koski påpekade att han under morgonen sökt efter förbundets senaste protokoll
men dessa var borttagna
Hemsidans ansvarige påpekade att han rensat bort en del.
Styrelsen beslutade att protokollen återförs till hemsidan
14

Hedersledamot
Kassören tog upp ett förslag att det var dags att utse en ny hedersledamot i förbundet
Det är många år sedan denna utmärkelse har utdelats
Flera hedersledamöter har avlidit
Ett förslag framlades om en ny hedersledamot Styrelsen beslutade att så skall ske
Arbetsutskottet arbetar vidare med frågan för att läggas fram på kommande kongress

§ 15

Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka alla närvarande för ett
långt och arbetsamt möte och framförde ett tack till Berit för arbetet med
förtäringen och avslutade sammanträdet

Vid protokollet
Rune Emanuelsson
Rune Emanuelsson

Justeras
Rolf Svensson
Rolf Svensson

Justeras
Kent Emanuelsson
Kent Emanuelsson

