
 
     

 

 

Västergötlands Schackförbund  

Stadgar  
 
 

Kapitel I Allmänna bestämmelser 
 

§ 1. Västergötlands Schackförbund (VSF)är en sammanslutning av 

schackföreningarna inom Västergötland, Dalsland och Bohuslän, med undantag 

av Göteborg med omnejd.   

 

 Förbundet är anslutet till Sveriges Schackförbund (SSF).  

 

§ 2. VSF:s uppgift är: 

 

- att anordna och leda schacktävlingar  

inom distriktet. 

- att bereda åt anslutna föreningar och deras medlemmar gemensamma 

bestämmelser och enhetlig ledning 

 

- att bistå föreningarna i deras  

verksamhet och tillvarataga deras intressen samt i övrigt främja  

schackspelet. 

§ 3. Förbundets beslutande organ är kongressen, distriktsstyrelsen och deras 

arbetsutskott.  
 

§ 4. Förbundets verksamhetsår löper per den 1 januari till och med 31 december.  

 

Kapitel II Kongressen  
§ 5.  Ordinarie kongress hålls under  mars-april månad.  

 

 Dag och plats för kongressen beslutas av distriktsstyrelsen. 

 

Distriktsstyrelsen ska försöka undvika att kongressen hålls samma dag, som 

Elitserien eller Allsvenskan spelas.  

 

Distriktsstyrelsen kan utlysa extrakongress, om styrelsen anser att det är 

nödvändigt.  



 

Distriktsstyrelsen ska utse en extra kongress om minst tre föreningar begär det.  

 

 Extrakongressen kan endast behandla ärenden som anges i kallelsen.  
 

Vid kallelse skall distriktsstyrelsens yttrande i ärendet bifogas. 

§ 6. Kongressen består av ombud för föreningarna och är beslutsför med det 

antal ombud som infunnit sig.  

 

Ombud får inte föra talan för mer än en förening.  

 

Ombud ska vara försedd med fullmakt från sin schackklubb.  

 

 Ledamot av distriktsstyrelsen får ej vara föreningens ombud vid kongressen.  
 

§ 7. Vid omröstning äger föreningens ombud det antal röster, som motsvarar 

medlemsantalet i hans förening.  

 

 

Inget ombud äger dock fler röster än 10 % av hela det vid kongressen företrädda 

röstetalet.   

Beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag av stadgeändring som fordrar 

två tredjedels majoritet.  

 
 

§ 8. Vid kongressen har alla medlemmar rätt att närvara och fritt yttra sig, men 

inte rätt att lägga fram förslag eller delta i omröstningar.   
 

§ 9.  Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma:  

1 Kongressens öppnande  

 

2 Kongressens stadgeenliga utlysande  

 

3 Val av två justeringsmän att tillsammans med kongressens ordförande justera  

kongressprotokollet  

 

4 Val av ordförande och sekreterare för kongressen  

 

5 Föredragning av närmast föregående kongressprotokoll  

 

6 Föredragning av distriktets verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse  

 

7 Föredragning av revisorernas berättelse  

 



8 Beslut rörande ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen  

 

9 Propositioner från distriktsstyrelsen  

 

10 Motioner  

 

11 Bestämmelser om medlemsavgifter  

 

12 Bestämmande om plats för nästa kongress  

 

13 Val av distriktsstyrelse:  

A) Val av ordförande 1 år  

B) Val av sekreterare 2 år  

C) Val av kassör 2 år  

D) Val av tre ledamöter 2 år  

Val av två suppleanter på 1 år 

 

14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på 1 år  

 

15 Val av valberedning :    

Två ledamöter samt val av sammankallande  
 

§ 10.  Fråga som av distriktsstyrelse hänskjuts till ordinarie kongress, ska i andra 

fall än vad som stadgas i § 22 senast tre veckor före kongressen ha med 

yttrande delgivits föreningarna.  
 

§ 11.  Fråga varom stadgas annorlunda, ska för att kunna behandlas av ordinarie 

kongress, ha  

angivits skriftligen till distriktsstyrelsen senast en månad före kongressen.   

 

Distriktsstyrelsen ska med eget  

yttrande delge föreningarna sitt förslag i frågan senast tre veckor före 

kongressen.  
 

§ 12.  Kallelse till ordinarie kongress ska utsändas till föreningarna senast tre 

veckor före densamma.  

 

  Kapitel III Distriktsstyrelse och Arbetsutskott  
 

§ 13.  Distriktsstyrelse består av ordförande, sekreterare och kassör vilka utgör 

arbetsutskott  och väljes var för sig.  

Vice ordförande, vice sekreterare.  

 Ordförande, sekreterare och kassör väljes av kongressen, övriga poster fördelas 



inom styrelsen.   

   

Styrelsen väljes enligt följande:  

Ordförande väljes för en tid av 1 år.  

Övriga ledamöter väljes för en tid av 2 år.  

Sekreteraren och en ledamot väljes ena året. 

Kassören och en ledamot året därpå.  

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.  

 

Beslut fattas med enkel röstövervikt.  

Kallelse ska ske skriftligen.   

 
 

§ 14.  Distriktsstyrelsen åligger att:  

• Handha och förvalta förbundets tillgångar.   

 

• Föra erforderliga räkenskaper, avgöra till förbundets 

hänskjutna tvister, avgöra 

frågor om tolkning av tävlings-bestämmelser och spelregler. 

 

 

 

•  

Senast tre veckor före ordinarie kongress till föreningarna utsända 

berättelser över föregående verksamhetsår.  

 

 

• Uppmuntra och bistå vid bildandet av nya 

föreningar.  

 

•  Anordna och genomföra de tävlingar 

som beslutats av distriktsstyrelsen eller kongressen.  

 

 

                      

 

 

• Utse en tävlingskommitté bestående av 

tre personer, som ansvarar för tävlingsverksamheten. 

 

Kapitel IV Revisorer 

§ 15.  Revisorer åligger att 



 

• genomgå distriktsstyrelsens och deras arbetsutskotts protokoll, räkenskaper och 

andra handlingar. 

 

• inventera förbundets kassa och övriga tillgångar, samt förvissa sig om att dessa 

överensstämmer med räkenskaper och andra handlingar. 

 

• till distriktsstyrelsen överlämna sin till ordinarie kongress ställda skriftliga 

berättelse över verkställd revision, vari ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes. 

 
 

 

 

 Kapitel V Tävlingskommitté  
 

§ 17.  Tävlingskommittén ska bestå av ordförande samt två ledamöter.  

 

  Tävlingskommittén handhar samtliga tävlingar som ordnas av distriktet.   

 

Kapitel VI     Valberedning 

§ 18.  Valberedning består av två ledamöter, ordförande ( sammankallande )  

samt en ledamot valda av kongressen.  

 

Det åligger valberedningen att till kongressen föreslå kandidater till samtliga 

förtroendeposter.  

 

Valberedningen ska insända sitt förslag till distriktsstyrelsen senast tre veckor 

före kongressen för gemensam utsändning till klubbarna.  

 

Kapitel VII Föreningar 

§ 19.  Varje förening bestämmer över sin verksamhet. 
 

 

§ 20.  Förening ska på framställan av SSF eller VSF ställa sina handlingar till 

förfogande för granskning.  
 

Kapitel VIII Hedersledamöter 

§ 21.  Hedersledamöter kan endast utses, på distriktsstyrelsens förslag, av 

kongressen.  

 

Sådana förslag, liksom utdelning av förtjänsttecken eller dylikt,  

behöver ej före kongressen delgivas föreningarna.  
 



 

 

Kapitel IX Medlemsavgifter och avgifter 

§ 22.  Förening insänder medlemsavgifter till VSF på av VSF fastställda 

formulär och tider.  

 

 

 Samtidigt ska av kongressen beslutade avgifter inbetalas.  

 

Nya medlemmar kan registreras när som helst under verksamhetsåret.  

 

 Registrering av medlemmar sker enligt VSF:s stadgar och övriga beslut.       

 

Medlemmar som tillhör flera föreningar, kan endast vara huvudmedlem i en av 

föreningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 Förutsättning för klubbyte är att medlemmen fullgjort sina plikter ekonomiskt 

mot den gamla föreningen.  

 

 

  Kapitel X  Diskvalifikationsbestämmelser   
 

§ 23.  Varje förening, deras styrelser och medlemmar som är ansluten till VSF, är 

skyldiga att följa VSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser. De måste också följa 

de beslut som VSF:s Tävlingskommittén fattar med stöd av stadgarna eller 

tävlingsbestämmelserna. 

 

Förening eller enskild spelare, som bryter mot dessa bestämmelser eller uppför 

sig illa vid VSF:s eller dess föreningars tävlingar, eller motarbetar tävlingarnas 

ändamål, kan av distriktsstyrelsen åläggas bestraffning, bestående av varning. 

 

Om distriktsstyrelsen finner förseelsen allvarlig kan föreningen eller spelaren bli 

avstängd för en viss tid.  

 

 

 

Samma påföljd gäller för den som anmält sig till tävling, men utan giltigt förfall 



försummat fullfölja densamma, eller uteblivit därifrån.    

 
 

Kapitel XI Stadgeändring och upplösning av förbundet  
 

§ 24.  För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två följande kongresser med 

minst 2/3 majoritet.  

 

§ 25.  För upplösning av förbundet krävs beslut av minst en ordinarie kongress.  

 

Kongressen ska, av händelse av upplösning, samtidigt besluta om hur förbundets 

tillgångar ska disponeras.   

 

 
Stadgarna är antagna av kongressen 5 oktober 1980 i Vara. Reviderade av kongresserna 8 april 2006 i 

Lidköping och 28 mars 2009 i Skara. Reviderade av kongressen 24 mars 2018 i Vänersborg och 

kongressen 30 mars 2019 i Falköping. 

 


