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Kongressprotokoll 2020
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress lördagen den 26 september 2020.
Förhandlingarna startade kl 11. Kongressen hölls i församlingshemmet i Tanumshede.

§1 Kongressens öppnande
Distriktsordförande Fredrik Kjellqvist hälsade alla välkomna till 2020 års kongress, som var den 101:e 
kongressen, och förklarade den vara öppnad.

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

– Mirsad Lelic, Uddevalla SS, död oktober 2019, 66 år
– Åke Jansson, Hova SK, död 3 septermber 2020, 71 år
– Leif Uppström, Fristad, född 1932, död 5 september 2020, 88 år 

§3 Kongressens stadgeenliga utlysande
Distriktordförande redovisade att kallelse och handlingar till kongressen var utskickade till alla traditionella 
schackklubbar via mail 28 mars, maj och början av september, samt att handlingarna fanns tillgängliga på 
hemsidan.
Kongressen beslutade att godkänna utlysandet.

§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Anders Wengholm och Bo Olsson.

§5 Upprop av kongressombud och justering av röstländen
Av distriktsförbundets tjugo föreningar var nio representerade vid årets kongress. Följande var närvarande:

Klubb Ombud Röster/röstred
Alingsås SS Anders Wengholm 60 27
Borås-Fristad SK Rolf Svensson 16 16
Falköpings SS Malte Svensson 19 19
Lidköpings SS Bo Olsson 20 20
SA Mark Anders Frisk 40 27
Skara SS Patrik Ragnar 45   27
Tanum SS Christian Carlsson 28 27
Uddevalla Kristian Karlsen 36 27
Vara Ingemar Storm 5 5

Ombuden representerade 269 av distriktets 346 medlemmar i de traditionella schackklubbarna. Enligt 
10 %-regeln i distriktets stadgar reducerades röstetalen för fem föreningar, Alingsås SS, SA Mark, Skara SS,
Tanum SS samt Uddevalla, till 27 röster vadera. Efter röstreduceringen blem sammanlagda röstetalen 195.
Röstlängden godkändes av kongressen.

§6 Val av ordförande på kongressen
Till kongressordförande valdes Fredrik Kjellqvist, Skara SS
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§7  Val av sekreterare för kongressen
Till kongressekreterare valdes Eva Johansson, Alingsås SS.

§8 Föredragning av föregående års protokoll
Kongressordförande Fredrik Kjellqvist föredrog föregående års kongressprotokoll.

§9 Föredragning av Distriktsstyrelsens Verksamhetsberättelse
Kongressekreterare Eva Johansson föredrog Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2019.

§10 Föredragning av Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassör Viljo Koski föredrog Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse för år 2019. 
Landstingsbidrag hade under året erhållits med 363 000 kr. Utgående tillgångar var på 713.000 kr.

Tankar och förslag om hur vi på bästa sätt förvaltar landstingsbidraget togs upp. Tills nästa kongress så skall styrelsen ta fram en 
ersättningsplan för styrelsen, tävlingssektionen och skolverksamheten.

§11 Revisorernas berättelse
Jörgen Isaksson, Vänersborg, föredrog revisorernas berättelse för år 2019. Ingen av revisorerna var 
närvarande. De hade granskat årets bokförda transaktioner mot befintliga underlag och funnit att dessa förts 
på korrekt sätt. De redovisade att de fann den ekonomiska berättelsen gav en rättvis bild av förbundets 
ekonomiska ställning.

Revisorerna föreslog kongressen att fastställa den ekomomiska redovisningen och att styrelsen skulle 
beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

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

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

§14 Propositioner

Proposition a) förslag till hedersledamöter:

Distriktsstyrelsen föreslog kongressen att välja Ingvar Andersson, Bollebygd SK, Viljo Koski, Lidköping SS,
Rolf Svensson Borås-Fristad SK samt Kent Emanuelsson, till hedersledamöter. Alla 4 har gjort mycket för 
schacket, både som spelare och ledare, och även lagt ner mycket arbete i VSF:s styrelse.

Kongressen beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag.
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Proposition b) förslag om medlemsavgifter för år 2021:

att medlemsavgiften för seniorer år 2021 är oförandrad, 320 kr, för medlemmar över 25 år
att medlemsavgiften för juniorer år 2021 är oförändrad, 50 kr, för medlemmar upp till och med 25 år, 

samt
att kongressen bemyndigar Distriktsstyrelsen, att om SSF beslutar om höjd avgift vid  sin ordinarie 

kongress 2020, äger Distriktsstyrelsen rätt att höja avgiften med motsvarande belopp.

Kongressen beslutade enligt Distriktsstyrelsen förslag.

Proposition c) förslag till nya stadgar

Stadgarna skall underställas 2021 års kongress för godkännande, kongressen beslöt enhälligt att anta 
stadgarna med följande ändringar och tillägg

Styrelsen ska varje år inom sig utse ordförande, sekreterare, kassör
Styrelsen får tillsätta de arbetsgrupper och kommittéer som behövs för verksamheten
Styrelsen ska varje år lägga fram förslag på arvoden för verksamhetsåret, för kongressens godkännande

§15 Val av distriktsstyrelse 2020

a) Ordförande på 1 år 2020 valdes Fredrik Kjellqvist till 2021, omval
b) Ledamot på 2 år 2020 valdes Ingemar Gustavsson till 2022, omval
c) Ledamot på 2 år 2020 valdes Jörgen Isaksson till 2022, omval
e) Suppleant på 1 år 2020 valdes Anders Wengholm till 2021, nyval
f) Suppleant på 1 år 2020 valdes Anders Frisk till 2021, omval

Nedanstående har ett år kvar på sin mandatperiod
Kassör på 2 år 2019 valdes Viljo Koski, till 2021
Sekreterare 2 år 2019 valdes Eva Johansson, till 2021
Ledamot på 2 år 2019 valdes Josef Håkansson, till 2021

§16 Val av revisorer, två ordinarie och en suppleant

a) ordinarie ledamot på 1 år 2020 valdes Bo-Lennart Oskrsson, till 2021, omval
b) ordinarie ledamot på 1 år 2020 valdes Anders Brissman till 2021, omval
c) revisorsuppleant på 1 år 2020 valdes Ulf Andersson till 2021, nyval

§17 Val av valberedning

a) ordinarie ledamot på 1 år 2020 valdes Patrik Ragnar, till 2020, omval
b) ordinarie ledamot på 1 år 2020 valdes Malte Svensson, till 2021,nyval
c) varav en av dessa väljs till ordförande och sammankallande – 2020 valdes Patrik Ragnar
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§18 Utmärkelser och prisutdelning

Ordförande lämnade över en gåva till Tanum SS som fyller 60 år i år, en digitalklocka.

Fredrik meddelade att SA Fenix vann distriksserien och kommer få diplom och plaketter vid ett senare 
tillfälle. Två blev Tanum SS.

De 4 hedersmedlemmarna fick var sin blomma och diplom

§19 Kongressens  avslutande

Kongressordförande framförde ett tack för visat intresse och förklarade årets kongress som avslutad.
Deltagarna fick dryck och smörgåstårta och därefter kaffe och efterrätt.

Vid protokollet

------------------------------
Eva Johansson, Alingsås SS
Kongressekreterare

Justeras:

-------------------------

Fredrik Kjellqvist, Skara SS
Kongressordförande

Justeras: Justeras:

-------------------------------------- --------------------------------------------

Anders Wengholm Bo Olsson
justeringsman justeringsman


