Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 3 2009
Protokoll fört vid sammanträde med
Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyrelse
Lördagen den 9 maj 2009 kl 10.00
i Rune Emanuelssons bostad, Prästgatan 4 Götene
Närvarande

Kent Emanuelsson
Rolf Svensson
Rune Emanuelsson
Kjell Karlsson
Viljo Koski
Johnny Deltin

Adjungerade

Under § 10
Ordförande Bo Berg och sekreterare Andreas Berg
Värmlands Schackförbund

§ 1

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande
Vice sekreterare
Suppleant

Sammanträdets öppnande
Ordföranden Kent Emanuelsson hälsade de närvarande ledamöterna välkomna till dagens
sammanträde vilket förklarades öppnat
Ett tack framfördes till Rune Emanuelsson för upplåtandet av sin bostad till sammanträdet

§ 2

Godkännande av dagordningen
Ordföranden överlämnade ett förslag till dagordning vilket föredrogs och godkändes

§ 3

Föregående protokoll
Protokoll nr 2 från den 28 mars 2009 föredrogs och godkändes

§ 4

Ekonomisk genomgång
Kassör Rune Emanuelsson föredrog en ekonomisk rapport vilken godkändes
Den visar att intäkterna är på 53 660 kronor och kostnaderna är på 18 511:50
Skuld till SSF är medlemsavgifter på 26500 för 2008 som skall betalas i slutet av
maj Årets överskott 8.648.50
Genom minskningen av antal medlemmar kommer våra ekonomiska resurser
framledes bliva ytterst begränsade varför stora besparingar måste ske

§ 5

Rapport 2009 års Medlemsregistrering
Ordföranden överlämnade en rapport över 2009 års registrering
Sammanställningen visar att medlemstalet är vikande. Sammanlagt rapporteras 370
en minskning med 111 Vi förväntar oss liksom föregående år många efterregistreringar
fram till december 2009.Betalning har inkommit i god ordning från de flesta föreningar.

§ 6

Rapporter
Från Revisionsfirman Ernst & Yuong har SSF.s kansli uppmanats att välja ut föreningar
för obligatorisk revisionsgranskning av Sveriges Schackförbunds bidragsansökan för 2008
Gäller ungdomsmedlemmar upp till 25 år
Från VSF skall granskning ske av Alingsås SS SKK Kamraterna Trollhättan Tanums SS
Borås-Fristad SK

Rapport från Alingsås Schacksällskap
Ordförande rapporterade att Alingsås Schacksällskaps Hedersledamot Torsten Axelsson
avlidit av en ålder av 92 år
Axelsson var trogen medlem i föreningen i hela 65 år
Minnesord finns att läsa på Alingsås Schacksällskap hemsida

Skrivelse från ordföranden i SSF Ari Ziegler
Sveriges Schackförbunds ordförande Ari Ziegler har översänt ett email 22 april
till ordföranden Kent Emanuelsson med en ansökan från ett nybildat Distriktsförbund
Dalsland / Sydvästra Värmlands Schackförbund (Ds VSF )
Ari Ziegler ville ha in synpunkter i frågan från Västergötlands Schackförbund och
Värmlands Schackförbund en dag innan Sveriges Schackförbunds sammanträde
Anmärkningsvärt är att ordföranden överhuvudtaget sänt en förfrågan så sent innan
sammanträdet i Kungsör den 25 – 26 april
Styrelsens ledamöter undrar även hur en ordförande övertagit kansliets roll att sända ut
skrivelse och inte kansliet från Norrköping
Någon kontakt i frågan hade dessförinnan inte överhuvudtaget skett med vårt Distriktsförbund. Det anmärkningsvärda är att upprinnelsen kommer från Schackfyrankommittén
där vår medlem hans Johansson Falköping är med Även vår medlem Håkan Winfridsson
som är med I Sveriges Schackförbund har delgivit vårt förbund vad som föregått detta
intrång Dessutom är det anmärkningsvärt att SSF.s ordförande övertagit kansliets roll när
det gäller korrespondens med Distrik tsförbunden (Läs vidare under § Besök av
Värmlands SF)
Beslut fattades att en skrivelse till Sveriges Schackförbunds styrelse skall insändas om det
märkliga förfarandet av ordföranden Ari Ziegler

Skrivelse från SSF
Ordföranden rapporterade att han erhållit en skrivelse om eventuellt avlidna
medlemmar under 2008 som skall meddelas under SSF.s kongress 2009
rapporten skulle sändas till Håkan Winfridsson?
Beslutade styrelsen att all korrespondens med Sveriges Schackförbund sker
via SSF:s kansli

§

7

Förberedelser
En del inkomna skrivelser föredrogs från Värmlands Schackförbund
som förberedelser för sammanträffande med representanter för Värmlands SF
Förberedelse till frågor om inträffade händelser personer från SSF och
Värmlands Schackförbund med anmärkningsvärda intrång I Västergötland

§ 8

Bo Berg informerar
Ordförande Bo Berg och sekreterare Andreas Berg från Värmlands Schackförbund
hälsades välkomna till gemensamma samtal som startade 11.30
Bo Berg informerade styrelsens ledamöter om de senaste händelserna
En skrivelse om ett förslag om bildandet av ett nytt distriktsförbund
Dalsland / Sydvästa Värmlands Schackförbund vilket är en idé av Björn Viklund Säfle
Där man även blandat in vårt förbunds klubb Melleruds SK utan at SSF tagit kontakt
med Västergötlands Schackförbund
Kontakt om detta förfarande har ej skett med Värmlands Schackförbund
Även Värmlands Schackförbund hade erhållit ett email från Sveriges Schackförbunds
ordförande Ari Ziegler om bildandet och önskade synpunkter om detta
en dag innan Centralstyrelsens sammanträde
Björn Wiklund får arbeta i Melleruds Schackklubb vilket är märkligt
Det poängterades att ingen utomstående äger rätt eller lägga sig i distriktets arbete
Sveriges Schackförbund använder i skrive lser VSF vilket även är vårt förbunds sätt
att förkorta vårt Distriktsförbund. Om Sverges Schackförbund ordförande skriver brev
gällande våra två förbund bör man ej använda förkortningen VSF till båda förbunden
utan skriva ut förbundets namn för att inga missförstånd kan uppkomma vilket av våra
två förbund man åberopar
Per Hultin och Erik Degerstedt från Sveriges Schackförbund har varit och arbetat med
schack 4:an i Dalsland som tillhör Västergötlands Schackförbund
Kommittén för schack 4:an har haft ett möte om riktlinjer för verksamheten där bland
annat Hans Johansson från Falköping ingår
I Säffle och Åmål har det varit sex klasser med schack 4:an s verksamhet
Bo Berg påpekade att den gamla styrelsen för Värmlands Schackförbund är ansvariga
Per Hultin säger att Åmål skall anslutas till Värmlands Schackförbund
enligt ett protokoll med kommittén för Schack 4:an 2008 I denna kommitté ingår
Hans Johansson Falköping
Några kontakter med Västergötlands Schackförbund har från Hans sida har ej skett
Efter ett besök av Per Hultin SSF i Falköping anmälde plötsligt ett antal Juniorer från
Falköping Per Hultin är anställd men är ändå med i Schackfyran kommittén och deltar
i besluten
Hans Johansson blev därefter invald i Schack 4an kommittén Samtliga juniorer
avregistrerades 2009? Kontakt skall tas med Falköpings SS
Bo Berg informerade Distriktsstyrelsens ledamöter om att vid Värmlands Schackförbunds
årsmöte den 30 mars 2008 var det runt 30 personer var närvarande
Bo Berg blev vald till ny ordförande då drog valberedningen tillbaks sina egna förslag
Med stor möda kunde endast ett fåtal personer väljas in.
Sveriges Schackförbunds ordförande och Vice ordförande anlände till årsmötet för att
påverka besluten om vem skulle väljas in i styrelsen
Vid en extrakongress den 1 juni valde Värmlands Schackförbund att bjuda in Gert
Brushammar Småland till extern kongressordförande där de vakanta platserna fylldes
SSF lyckade inte styra Distriktets beslut
Bo Berg hade tidigare kontaktat ett par av distriktets ledamöter för att leda extra
Årsmötet men båda hade avböjt

Forts § 8
När SSF:s intrång i Värmlands SF inte lyckades fortsätter SSF.s ordförande med
försöket att flytta över Säffle Schackklubb till Örebro SF.
Centralstyrelsen beslutar att ej godkänna ansökan. OBS Sveriges Schackförbunds
ordförande reserverar sig mot styrelsens demokratiskt fattade beslut att ej godkänna
ovanstående. Västergötlands Schackförbund har tagit del av SSF:s ledamöters skrivelser
I frågan att förfarandet inte var möjlig
Se punkt G sida 12 SSF:s protokoll nr 5 29-30/11 2008
När inte ovanstående lyckades fortsätter arbetet med att skada våra två förbund genom
Björn Wiklund Säffle inlämnade ansöker om att bilda ett nytt distriktsförbund med två
klubbar Säffle och Västergötlands förening Mellerud Ingen kan undgå att se att SSF:s
ordförande stöder försöket att skada båda Distriktsförbunden
VSF beslutade att ett kortfattad skrivelse i frågan om nytt Distriktsförbund skall insändas
Till Sveriges Schackförbund
Ordföranden Kent Emanuelsson framförde ett tack till Bo Berg och Andreas Berg för
informationen från Värmlands Schackförbund

§ 9

SSF:s verksamhetsberättelse
Ordföranden överlämnade SSF:s verksamhetsberättelse för 2008 till
ledamöterna. Johnny Deltin påpekade en del brister i den ekonomiska
sammanställningen för betalande medlemmar som styrelsen skall utreda

§ 10

Nästa sammanträde
Beslut fattades att AU bestämmer tid och plats för nästa sammanträde

§ 11

Sammanträdets avslutande
Ordföranden Kent Emanuelsson tackade ledamöterna för visat intresse vid dagens
sammanträde vilket därmed förklarades avslutat
Ett tack framfördes till Berit Emanuelsson för den goda förtäringen som dukats fram

Vid protokollet

Justeras

Rolf Svensson

Kent Emanuelsson

Rolf Svensson
Sekreterare

Kent Emanuelsson
Ordförande

