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Kongressprotokoll 2019
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress lördagen den 30 mars 2019.
Förhandlingarna startade kl 11. Kongressen hölls på Restaurang Gondolino, Falköping.

§ 1 Kongressens öppnande
Representant för Falköpings SS, Josef Håkanson, hälsade kongressens ledamöter välkomna
till Falköping Han överlämnade därefter ordet till distriktsordförande Fredrik Kjellqvist, som
hälsade alla välkomna till 2019 års kongress, som var den 100:e kongressen, och förklarade
den vara öppnad.

§ 2 Parentation
Distriktsordförande redovisade att följande medlemmar hade avlidit sedan föregående
kongress:
-

Torild Nylén, Ulricehamn SK, född 1931, död 25 december 2018
Hans-Jürgen Thiede, Tanums SS, född 1940, död 13 november 2018
Kongressen hedrade medlemmarna med en tyst minut.

§ 3 Kongressens stadgeenliga utlysande
Distriktssekreteraren redovisade att kallelse och handlingar till kongressen var utskickade till
alla traditionella schackklubbarna via mail 6 februari och 2 mars 2019, samt att handlingarna
fanns tillgängliga på hemsidan.
Kongressen beslutade att godkänna utlysandet.

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Kristian Karlsen och Per Weinö, för att tillsammans med
kongressordförande justera kongressprotokollet samt vid behov vara rösträknare.

§ 5 Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av distriktsförbundets nitton föreningar var 11 representerade vid årets kongress. Följande
ombud var närvarande:
Klubb
Borås-Fristad SK
Falköping SS
Hjo SK

Ombud
Susanne Nguyen
Mikael Ljunggren
Per Weinö

Röster /röstred.
21
21
14
14
5
5
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Lidköpings SS
SA Mark
Skara SS
Tanums SS
Uddevalla SS
Ulricehamns SK
Vara SS
Vänersborgs SS

Peter Fransson
Anders Frisk
Patrik Ragnar
Christian Carlsson
Kristian Karlsen
Kjell Karlsson
Ingemar Storm
Jörgen Isacsson

40
32
48
21
34
7
5
7

23
23
23
21
23
7
5
7

Ombuden representerade 234 av distriktets 336 medlemmar i de traditionella
schackklubbarna. Enligt 10 %- regeln i distriktets stadgar reducerades röstetalet för fyra
föreningar, Lidköpings SS, SA Mark, Uddevalla SS samt Skara SS, till 23 röster vardera.
Efter röstreduceringen blev sammanlagda röstetalet 172. Röstlängden godkändes av
kongressen.

§ 6 Val av ordförande för kongressen
Till kongressordförande valdes Fredrik Kjellqvist, Skara SS.

§ 7 Val av sekreterare för kongressen
Till kongressekreterare valdes Margareta Claesson, Borås-Fristad SK.

§ 8 Föredragning av föregående års kongressprotokoll
Kongressekreterare Margareta Claesson föredrog föregående års kongressprotokoll.

§ 9 Föredragning av Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
Distriktssekreterare Margareta Claesson föredrog Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
för år 2018.

§ 10 Föredragning av Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassör Viljo Koski föredrog Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse för år 2018.
Landstingsbidrag hade under året erhållits med 407 000 kr. Utgående tillgångar var på
679 000 kronor.
Tankar framfördes om utveckling av ungdomsverksamheten. Ordförande bad deltagarna att
inkomma med förslag om utveckling av schackverksamheten, samt bidragsansökningar för
juniorer. Förslag lades om att inbjuda klubbarna till ett möte för diskussion om utveckling av
schackverksamhet.
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§ 11 Revisorernas berättelse
Revisor Anders Brissman, Tibro SK, föredrog revisorernas berättelse för år 2018. Han
redovisade att de hade granskat årets bokförda transaktioner mot befintliga underlag och
funnit att dessa förts på korrekt sätt. Han redovisade att de fann den ekonomiska berättelsen
ge en rättvis bild av förbundets ekonomiska ställning.
Revisorerna föreslog kongressen att fastställa den ekonomiska redovisningen och att styrelsen
skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12 Beslut rörande ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen
Kongressen beslutade enhälligt
att fastställa verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt
att ge Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 13 Motioner
Kongressekreteraren redovisade att inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 14 Propositioner
Proposition nr 1 om medlemsavgifter för år 2020:
Distriktsstyrelsen föreslog kongressen:
att
att
att

medlemsavgiften för seniorer år 2020 är oförändrad, 320 kronor, för medlemmar
över 25 år,
medlemsavgiften för juniorer år 2020 är oförändrad, 50 kronor, för medlemmar upp
till och med 25 år, samt
kongressen bemyndigar Distriktsstyrelsen, att om SSF beslutar om höjd avgift vid sin
ordinarie kongress i juli 2019, äger Distriktsstyrelsen rätt att höja avgiften med
motsvarande belopp.

Kongressen beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag.

Proposition nr 2 om förslag om ändring av VSF:s stadgar:
Information gavs om att vid föregående kongress beslutade kongressen att godkänna
styrelsens förslag + ytterligare ändringar av stadgarna.
Synpunkter inkom att ytterligare ändringar behöver göras av stadgarna, som innehåller
gammalmodiga formuleringar, som är svåra att förstå.
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Kongressen beslutade
att
för andra gången godkänna föregående års kongressbeslut av ändringar av stadgar.
Därmed är dessa formellt antagna som VSF:s nya stadgar.
att

ytterligare justera stadgarna, att behandlas vid nästa års kongress.

Fråga ställdes från representant vid kongressen, om varför det var sex ledamöter utsedda
under 2018, trots att de tidigare stadgarna endast medger fem ledamöter. Styrelsen
informerade att förra årets kongress godkände att en extra ledamot utsågs, trots att stadgarna
ännu inte var formellt antagna.

§ 15 Val av Distriktsstyrelse för år 2019
Patrik Ragnar redovisade valberedningens förslag till nya förtroendevalda för år 2019.
Kongressen beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag:
Ordförande:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:
Ledamot:
Ledamot:

Fredrik Kjellqvist, Skara SS, omval på 1 år
Viljo Koski, Lidköpings SS, omval på 2 år
Eva Johansson, Alingsås SS, omval på 2 år
Josef Håkanson, Falköpings SS, omval 2 år
Per Weinö, Hjo SK, omval på 1 år
Anders Frisk, SA Mark, omval på 1 år
Jörgen Isacsson, Vänersborg SS, kompletteringsval på 1 år
Ingemar Gustavsson, Falköpings SS, kompletteringsval på 1 år

Kongressen beslutade att uppdra till styrelsen att inom sig utse en sekreterare.

§ 16 Val av två revisorer på 1 år
Kongressen beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:
Ordinarie ledamot:
Ordinarie ledamot:
Suppleant:

Bo-Lennart Oscarsson, Borås, omval på 1 år,
Anders Brissman, Tibro SK, omval på 1 år,
Rickard Dahlström, Skara SS, nyval på 1 år.

§ 17 Val av valberedning bestående av två ledamöter
Förslag lades vid kongressen om följande personer till uppdraget i valberedningen. De
föreslagna personerna var positiva till att åta sig uppdraget.
Kongressen beslutade att utse följande ledamöter i valberedningen:
Ledamot:
Ledamot:

Patrik Ragnar, Skara SS, omval på 1 år
Kristian Karlsen, Uddevalla SS, nyval på 1 år
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Kongressen beslutade att till sammankallande i valberedningen utse Patrik Ragnar.

§ 18 Prisutdelning och övriga frågor
Ordförande meddelade att bästa juniorklubb i VSF var Tanums SS. Han överlämnade
Vandringspriset, i form av en pokal, till klubbens representant Kristian Carlsson.
Ordförande informerade om slutresultatet i Distriktsserien 2018/2019. Vinnare blev Skara SS
II. Tvåa blev Uddevalla SS. Trea blev Uddebo SK. Han meddelade att priser kommer utdelas
vid ett senare tillfälle.
Kassör Viljo Koski informerade om problem om att enstaka klubbar år efter år inte inbetalar
medlemsavgifter i tid. Det skapar mycket extra jobb för styrelsen. Styrelsen bad om att få
synpunkter om hur man kan komma till rätta med detta. Diskussion fördes och synpunkter
erhölls. Kongressen var inte negativ till att införa förseningsavgifter.
Vice ordförande Eva Johansson och ordförande Fredrik Kjellqvist informerade om att det blir
mer och mer arbete kring skolschacket. Styrelsen har diskuterat att det vore bra om någon kan
arvoderas för extra arbete kring detta. Styrelsen erhöll synpunkter från kongressdeltagarna i
frågan.
Avgående styrelseledamötena Margareta Claesson och Danny Nguyen avtackades.

§ 19 Kongressens avslutande
Kongressordförande framförde ett tack för visat intresse och förklarade årets kongress som
avslutad. Deltagarna inviterades därefter till lunch på restaurangen.

Vid protokollet
………………………………
Margareta Claesson, Borås-Fristad SK
Kongressekreterare
Justeras:
…………………………………
Fredrik Kjellqvist, Skara SS
Kongressordförande
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Justeras:

Justeras:

……………………………

……………………………

Per Weinö
Justeringsman

Kristian Karlsen
Justeringsman

