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Kongressprotokoll 2021
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress lördagen den 24 april 2021.
Förhandlingarna startade kl 11. Kongressen hölls digitalt via Teams. Ordförande, sekreterare
och kassören och 3 st medlemmar från Vara SS fanns på plats i IOGT-lokalen i Vara.

§1 Kongressens öppnande
Distriktsordförande Fredrik Kjellqvist hälsade alla välkomna till 2021 års kongress, som var den 102:e 
kongressen, och förklarade den vara öppnad.

§2 Parentation
Distriktsordförande meddelande att han inte fått in några uppgifter,  om att det gått bort några medlemmar 
under året.

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

§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Per Gustavsson, Vara SS och Conny Stensson, Vara SS.

§5 Upprop av kongressombud och justering av röstlängden
Av distriktsförbundets nitton föreningar var tolv representerade vid årets kongress. Följande var närvarande:

Klubb Ombud Röster/röstred
Borås-Fristad SK Margareta Claesson 15 15
Falköpings SS Gustav Gyllenhammar 17 17
Lidköpings SS Peter Fransson 22 22
SA Mark Anders Kleimark 41 27
Skara SS Patrik Ragnar 46   27
Tanum SS Christian Carlsson 31 27
Team Pelaro Alingsås SS Anders Wengholm 50 27
Tibro SK Anders Brissman 5 5
Uddevalla SS Anders Kockum 25 25
Ulricehamn SK Kjell Karlsson 10 10
Vara SS Ingemar Storm 5 5
Vänersborgs SS Sture Westerlind 7 7

Ombuden representerade 274 av distriktets 313 medlemmar i de traditionella schackklubbarna. Enligt 
10 %-regeln i distriktets stadgar reducerades röstetalen för fyra föreningar, Alingsås SS, SA Mark, Skara SS
samt Tanum SS , till 27 röster vadera. Efter röstreduceringen blev sammanlagda röstetalen 214.
Röstlängden godkändes av kongressen.
Totalt deltog 21 st vid kongressen.
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§6 Val av ordförande på kongressen
Till kongressordförande valdes Fredrik Kjellqvist, Skara SS

§7  Val av sekreterare för kongressen
Till kongressekreterare valdes Eva Johansson, Team Pelaro Alingsås SS.

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

§9 Föredragning av Distriktsstyrelsens Verksamhetsberättelse
 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 gicks igenom.

§10 Föredragning av Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassör Viljo Koski föredrog Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse för år 2020. 
Landstingsbidrag hade under året erhållits med 555 816 kr. Utgående tillgångar var på 1 083 643 kr.

§11 Revisorernas berättelse
Anders Brissman, Tibro SK, föredrog revisorernas berättelse för år 2020. 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) medlemsavgifter för 2022:

att medlemsavgiften för seniorer år 2022 är oförandrad, 320 kr, för medlemmar över 25 år
att medlemsavgiften för juniorer år 2022 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 2021, äger Distriktsstyrelsen rätt att höja avgiften med motsvarande belopp.
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Proposition b) fastställande av nya stadgar

Stadgarna antogs förra året med vissa layoutjusteringar. Ändringarna är nu gjorda och kongressen godkände 
de nya stadgarna.

Proposition c) fastställande av styrelsearvoden 2021-2022

Kongressen godkännde styrelsens förslag på 26500 kr. 
Ordförande 6000 kr
Sekreterare 5000 kr
Kassör 5000 kr
Ledamot, 3st 2500 kr
Suppleant, 2st 1500 kr

Arvoden, övriga uppdrag
Revisorer 999 kr
Revisorsuppleant 999 kr. (endast när suppleanten går in som ordinarie)

§15 Val av distriktsstyrelse 2021

a) Ordförande på 1 år 2021 valdes Fredrik Kjellqvist till 2022, omval
b) Ledamot på 2 år 2021 valdes Viljo Koski till 2023, omval
c) Ledamot på 2 år 2021 valdes Eva Johansson till 2023, omval
d) Ledamot på 2 år 2021 valdes Josef Håkanson till 2023, omval
e) Suppleant på 1 år 2021 valdes Anders Frisk till 2022, omval
f) Suppleant på 1 år 2021 valdes Anders Wengholm till 2022, omval

Nedanstående har ett år kvar på sin mandatperiod
Ledamot 2020 valdes Jörgen Isaksson, till 2022
Ledamot 2020 valdes Ingemar Gustavsson, till 2022

§16 Val av revisorer, två ordinarie och en suppleant

a) ordinarie ledamot på 1 år 2021 valdes Bo-Lennart Oskrsson, till 2022, omval
b) ordinarie ledamot på 1 år 2021 valdes Anders Brissman till 2022, omval
c) revisorsuppleant på 1 år 2021 valdes Patrik Ragnar till 2022, nyval

§17 Val av valberedning

a) ordinarie ledamot på 1 år 2021 valdes Malte Svensson, till 2022, omval
b) ordinarie ledamot på 1 år 2021 valdes Peter Fransson, till 2022,nyval
c) varav en av dessa väljs till ordförande och sammankallande – 2021 valdes Malte Svensson
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§18 Utmärkelser och prisutdelning

Ordförande lämnade över en gåva till Vara SS som fyllde 100 år förra året. Fem digitalklockor med plaketter 
fästa på klockorna. Vara 100 år.
 

§19 Kongressens  avslutande

Kongressordförande framförde ett tack för visat intresse och förklarade årets kongress som avslutad.
Västergötlands SF bjöd de 6st fysiskt närvarande på förtäring.

Vid protokollet

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

Justeras:

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

Fredrik Kjellqvist, Skara SS
Kongressordförande

Justeras: Justeras:

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

Per Gustavsson Conny Stensson
justeringsman justeringsman


