Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 4 2011
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse måndagen den 20 juni 2011 på respektive hemort kl 17.00 –
18.00
Närvarande:

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Rune Emanuelsson
Anders Wengholm
Johnny Deltin

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande
Vice sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Kent Emanuelsson hälsade ledamöterna välkomna till dagens
telefonsammanträde och förklarade densamma öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 3 2011 föredrogs och godkändes.
§ 4 Sveriges Schackförbunds kongresshandlingar
Handlingarna har skickats ut via SSF:s hemsida. Dessa innehåller bl a:
-Kallelse till kongressen den 16 juli 2011
-Förslag till dagordning
-2010 års Verksamhetsberättelse med Resultat- och Balansräkning
-Revisionsberättelse
Samtliga dessa ovannämnda godkändes av styrelsen.
-Proposition om höjning av medlemsavgifter 2012, styrelsen föreslår avslag
-Proposition om SSF:s styrelsestorlek, styrelsen föreslår bifall
-Proposition om hantering av disciplinåtgärder, beslöts att avvakta
kongressens uppfattning.
-Motion, Smålands SF, att behålla tjänsten som projektledare för
schackfyran samt motion, Örebro SF, om återinförandet av heltidtjänst
schackfyran, styrelsen föreslog avslag
-Motion, Upplands SF, att lägga TFS på nätet, om tanken är att ha kvar
TFS i nuvarande form och lägga ut på nätet så föreslår styrelsen avslag bl a

av ekonomiska skäl. Däremot om tanken är att endast ha TFS i form av
nättidning så bifalles motionen.
-Motion, Upplands SF, ökad fokus på breddverksamhet/kostnadseffektivitet
styrelsen föreslår bifall till motionen.
SSF:s Verksamhetsplan, styrelsen ansåg sig i stort acceptera planen.
-Valberedningens förslag angående antalet ledamöter, beslöts att AU
kommer med förslag.

§ 5 Val av kongressombud och ersättare
Styrelsen beslöt att välja Rune Emanuelsson till ordinarie ombud och Kent
Emanuelsson som ersättare.
§ 6 Övriga frågor
Styrelsen beslöt att under §9 i distriktsseriens tävlingsbestämmelser stryka
uttrycket ” epidemisk sjukdom”.

§ 7 Nästa sammanträde
Beslöts att AU tar beslut när behov föreligger.

§ 8 Sammanträdets avslutande
Ordföranden Kent Emanuelsson tackade ledamöterna och förklarade
telefonsammanträdet som avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Viljo Koski

Kent Emanuelsson

Viljo Koski, Sekreterare

Kent Emanuelsson, Ordförande

