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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 3, 2012

Protokoll fört vid sammanträde 2012-06-02 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, i Alingsås Schacksällskaps spellokal,
Ängsgatan 11, Alingsås.
Närvarande:

Ordförande Kent Emanuelsson
Vice ordförande Anders Wengholm
Kassör Viljo Koski
Sekreterare Margareta Claesson

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 3 Föregående protokoll nr 2 - 2012
Föregående protokoll från 2012-04-21 behandlades, godkändes och lades till
handlingarna. Årsmötesprotokollet är utskickat till justeringsmännen för underskrift.

§ 4 Falköpings SS medlemsregistrering 2011
Ordförande rapporterade att han och Margareta hade varit i Falköping och träffat
Ingemar Gustafsson och Roger Johansson angående Falköping Schacksällskaps
medlemsregistering 2011. Margareta redogjorde kort om vad som vad som
framkommit i frågan: 2011 utlyste Falköpings Schacksällskap ett kommunkval till
Schack4an. På grund av för få deltagande inställdes kommunkvalet. En individuell
tävling anordnades på skoltid senare. Därefter skickades ändå Kinnarpsklassen till
riksfinalen, utan att vara medlemmar. I april 2012 upptäckte Ingemar Gustafsson att
elever registrerats av Kent Vänman, Sveriges schackförbund, utan att Falköpings
Schacksällskap visste om det. Styrelsen behandlade information från mötet samt
nyerhållen information från Ingemar Gustavsson.
Styrelsen var enig om att man i april 2012 inte kan efterhandsregistrera medlemmar
för medlemsåret 2011. Styrelsen beslutade att avvakta för att se om Falköpings SS
och förbundet kan lösa den uppkomna problematiken. Sveriges Schackförbund har
ännu inte skickat ut någon faktura för 2011 års medlemmar Falköpings
Schacksällskap. Ännu finns inget för Västergötlands Schackförbund att ta ställning
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till. De närvarande godkänner ett telefonmöte, när ytterligare information inkommer
och det finns något att ta ställning till.
5. Medlemsregistering 2012
Viljo Koski informerade att han håller på att skriva ut fakturor för 2012 års
medlemskap inom distriktet. Dessa skickas ut i nästa vecka till schackklubbarna.
6. Sveriges Schackförbunds kongresshandlingar
a) Kallelse till SSF:s kongress: Ok
b) Förslag till dagordning: Ok
c) Kongressprotokoll 2011: Ok
d) 2011 års verksamhetsberättelse: Ok
e) Resultat- och balansräkning: Ok
f) Revisionsberättelse: Genomgång
g) Femårsutredning (bilaga 10): Genomgång
h) Medlemsbegrepp (bilaga 11): Genomgång
i) Bidragssystemet (bilaga 12): Genomgång
j) Proposition medlemsavgift 2013 (bilaga 4): Avslag. Styrelsen diskuterade
andra alternativ, såsom pensionsålder och aktiva pensionärer.
k) Proposition medlemsgrepp (bilaga 5): Ok
l) Motion angående SM-arrangör (bilaga 6): Avslag på motion
m) Motion angående nominering av ordförande och styrelse (bilaga 7): Avslag på
motion.
n) Motion angående Allsvenska serien (bilaga 8): Avslag på motion
o) Motion angående bidragssystemet (bilaga 9): Ok med SSF:s synpunkter.1/ är
redovisad, 2/ Avslag på motion, 3/ Avslag på motion, 4/ Avslag på motion
p) Verksamhetsplan (bilaga 3): Ok
q) Val av ordförande och övriga ledamöter i SSF:s styrelse (bilaga 13): Ok
r) Val av revisorer och suppleanter (bilaga 13): Ok
s) Val av antal ledamöter i valberedningen samt val och sammankallande: Ok
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t) Val av FSF:s kongressombud + ersättare: Kent Emanuelsson, med ersättare
Viljo Koski. Margareta skickar in blankett till SSF.
§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 8 Nästa sammanträde
Nästa möte blir i efter sommaren.
§ 15 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för dagens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Claesson

Kent Emanuelsson

________________________
Margareta Claesson
Sekreterare

________________________________
Kent Emanuelsson
Ordförande

