Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 3 2010
Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse torsdagen den 17 juni 2010 på Vårgårda Värdshus i Vårgårda,
kl 18.00 – 20.30
Närvarande:

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Rune Emanuelsson
Kjell Karlsson
Johnny Deltin

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Ordförande
Ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Kent Emanuelsson hälsade de närvarande ledamöterna
välkomna till dagens sammanträde och förklarade densamma öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg under övriga frågor.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 2 2010 föredrogs och godkändes.
§ 4 Sveriges Schackförbunds Kongresshandlingar
a) Kallelse till kongressen den 3 juli 2010 ansågs ha skett i laga ordning.
b) Förslag till dagordning gicks igenom, viss tveksamhet gällande rätt tid
under punkt 10, återremitterad medlemsansökan Dalslands/sv
Värmlands SF
c) Protokollet från föregående kongress i Kungsör den 4 juli 2009 godtogs.
d) Överklagan av styrelsebeslut i disciplinärende diskuterades.
Distriktstyrelsen ansåg att det var dålig stil att uppträda på det sättet som
skedde. Västergötlands Schackförbund stödjer avstängningen.
e) Verksamhetsberättelsen, där styrelsen bland annat diskuterades
ekonomin, att medlemsregistret ej har fungerat tillfredställande.
f) Revisionsberättelsen, några synpunkter på denna fanns ej.
g) Proposition, medlemsavgifter 2011. Styrelsen ansåg att nuvarande
avgifter bibehålles.
h) Proposition, styrelsens sammansättning/storlek. Distriktsstyrelsen
stödjer propositionen, alltså en minskning från 13 ledamöter till 9.

i) Proposition, valberedningens sammansättning/storlek. Distriktsstyrelsen
stödjer propositionen, alltså en reducering av 3 – 5 ledamöter till endast
3 men att det ej kan vara ursäktligt att ordföranden ej kan få fram
förslagen i rättan tid.
j) Proposition, avseende allsvenskan. Styrelsen ansåg att enkäten vad
gäller utvärderingen borde gått ut till alla klubbar samt att ytterligare
utredning behöver göras. Eventuellt borde Superettan slopas.
k) Värmlands SF motion angående slopande av medlemsavgifter för
ungdomar under 26 år. Distriktsstyrelsen stödjer SSF:s avslag till
motionen.
l) Värmlands SF motion angående eventuell omorganisation.
Distriktsstyrelsen stödjer SSF:s avslag till motionen.
m) Information o Dalslands/sv Värmlands SF tillbakadragande av ansökan
om medlemskap till SSF. Någon information om detta har
distriktsstyrelsen ej erhållit.
n) SSF:s verksamhetsplan. Styrelsen har endast tagit del av densamma
o) Valberedningens förslag. SSF:s ledamöterna diskuterades.
Västergötlands Schackförbund har ej något förtroende för Erik
Degerstedt, Kiruna
p) Val av kongressombud med ersättare. Styrelsen valde Kent
Emanuelsson som ombud och Rune Emanuelsson som ersättare
§ 5 Övriga frågor.
I SSF.s styrelseprotokoll nr 2010:2 från 24-25 april 2010 i Växjö under §12
beslöts att Mats Johansson fick i uppdrag att ta kontakt bl a med
Västergötlands Schackförbund under säsongen 2010/11 angående schacket
i Dalsland. Distriktsstyrelsen har noterat detta.
§ 6 Nästa sammanträde
Datum för nästa sammanträde beslutas av AU.
§ 7 Sammanträdets avslutande
Ordföranden Kent Emanuelsson tackade ledamöterna och förklarade
sammanträdet som avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Viljo Koski

Kent Emanuelsson

Viljo Koski, Sekreterare

Kent Emanuelsson, Ordförande

