VÄSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUNDS STADGAR
(Proposition nr 2: Fastställande av stadgar vid VSF:s kongress 2021)

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1
Västergötlands Schackförbund, nedan kallat distriktsförbundet, är en sammanslutning
av schackföreningarna inom Västergötland, Dalsland och Bohuslän utom de föreningar som
ingår i Göteborgs Schackförbund. Distriktsförbundet är anslutet till Sveriges Schackförbund.
§2
Distriktsförbundet har till uppgift
att anordna och leda schacktävlingar inom förbundet,
att utforma och tillhandahålla gemensamma bestämmelser och råd åt anslutna föreningar och
deras medlemmar,
att bistå anslutna föreningar i deras verksamhet och tillvarata deras intressen,
att särskilt verka för att barn och ungdomar får lära sig spela schack samt
att i övrigt främja schacket.
§3
Distriktsförbundets beslutande organ är kongressen, distriktsstyrelsen, i det följande
kallad styrelsen, arbetsutskottet och tävlingskommittén.
Kongressens beslut liksom det löpande arbetet verkställs av styrelsen och dess arbetsutskott.
§4

Distriktsförbundets verksamhetsår omfattar kalenderåret.

KAPITEL II

KONGRESSEN

§5
Styrelsen ska varje år senast en månad i förväg kalla anslutna föreningar till ordinarie
kongress som ska hållas i mars eller april månad på någon ort i förbundets område.
Dag och plats för kongressen beslutas av styrelsen. Styrelsen bör se till att kongressen inte
hålls på speldag i Sveriges Schackförbunds seriespel, Allsvenskan och Elitserien.
§6
Varje förening i distriktsförbundet har rätt att utse ett ombud med fullmakt att vid
röstning företräda föreningen. Härutöver kan föreningen inom sin styrelse utse ytterligare
ombud att föra föreningens talan.
Kongressen är beslutsför med det antal befullmäktigade ombud som infunnit sig.
Ombud får inte föra talan för mer än en förening.
Ledamot av styrelsen får inte företräda sin lokala förening vid kongressen.
§7
Vid röstning äger befullmäktigat ombud det antal röster som motsvarar
medlemsantalet i hans eller hennes förening. Inget ombud äger dock fler röster än en tiondel
av kongressens totala röstetal.
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 endast
ombud har rätt att lägga fram förslag och delta i omröstning.
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§9

Vid ordinarie kongress ska föredragningslistan uppta följande punkter:
• Kongressens öppnande
•

Parentation

•

Kongressens stadgeenliga utlysande

•

Justering av röstlängden

•

Val av två justeringsmän att tillsammans med kongressens ordförande justera
protokollet

•

Val av ordförande och sekreterare för kongressen

•

Förra årets kongressprotokoll

•

Distriktsförbundets verksamhetsberättelse

•

Ekonomisk berättelse

•

Revisorernas berättelse

•

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

•

Propositioner från styrelsen

•

Motioner

•

Fråga om medlemsavgifter

•

Fråga om arvoden

•

Val av distriktsstyrelse:

•

Val av ordförande

•

Val av övriga ledamöter

•

Val av två suppleanter

•

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

•

Val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.

§ 10 Fråga som styrelsen hänskjuter till ordinarie kongress, ska i andra fall än som avses i §
20 delges föreningarna tillsammans med styrelsens yttrande senast två veckor före
kongressen.
§ 11 Övriga frågor ska för att kunna behandlas av nästa ordinarie kongress inlämnas
skriftligen till styrelsen senast 1 februari.
Styrelsen ska med eget yttrande delge föreningarna sitt förslag i sådan fråga senast tre veckor
före kongressen.
§ 12 Styrelsen kan utlysa extrakongress om styrelsen anser att det är nödvändigt.
Om minst tre föreningar skriftligen begär det ska styrelsen så snart som möjligt sammankalla
en extrakongress. Denna kan endast behandla den fråga eller de frågor som föranlett begäran
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om en extra kongress. Kallelsen ska innehålla såväl föreningarnas skriftliga begäran som
styrelsens yttrande i ärendet.
För extrakongress gäller i övrigt vad som stadgas i §§ 5 – 8.

KAPITEL III

STYRELSE OCH ARBETSUTSKOTT

§ 13 Styrelsen består av ordförande och fyra till sex ledamöter. Den utses av kongressen
enligt följande:
Ordförande väljs för en tid av ett år.
Övriga ledamöter väljs för en tid av två år.
Två suppleanter väljs för en tid av ett år.
Styrelsen utser inom sig varje år vice ordförande, sekreterare och kassör
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kallelse till styrelsemöte ska ske skriftligen.
Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör utgör också styrelsens arbetsutskott.
§ 14 Styrelsen ska
förvalta distriktsförbundets tillgångar och föra erforderliga räkenskaper,
senast tre veckor före ordinarie kongress till föreningarna utsända berättelse över föregående
verksamhetsår,
avgöra till distriktsförbundet hänskjutna tvister,
avgöra frågor om tolkning av tävlingsbestämmelser och spelregler,
utse en tävlingskommitté, bestående av en ordförande och två ledamöter, som ansvarar för
tävlingsverksamheten,
anordna och genomföra de tävlingar som beslutats av styrelsen eller kongressen samt
lämna uppmuntran och bistånd vid bildandet av nya föreningar.
Styrelsen tillsätter i övrigt de kommittéer och arbetsgrupper den anser erforderligt.

KAPITEL IV

REVISORER

§ 15 Revisorerna ska
granska styrelsens och dess arbetsutskotts protokoll, räkenskaper och andra handlingar,
inventera distriktsförbundets kassa och övriga tillgångar och förvissa sig om att dessa
stämmer överens med räkenskaper och andra handlingar
samt till styrelsen överlämna sin till ordinarie kongress ställda skriftliga berättelse över
verkställd revision och i denna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

KAPITEL V

TÄVLINGSKOMMITTÉ

§ 16 Tävlingskommittén utses av styrelsen och består av en ordförande och två ledamöter.
Tävlingskommittén ansvarar för samtliga tävlingar som anordnas av distriktsförbundet.
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KAPITEL VI

VALBEREDNING

§ 17 Valberedningen består av en ordförande och en ledamot valda av kongressen.
Det åligger valberedningen att till kongressen föreslå kandidater till samtliga förtroendeposter.
Valberedningen ska insända sitt förslag till styrelsen senast tre veckor före kongressen för
gemensam utsändning till föreningarna.

KAPITEL VII

FÖRENINGAR

§ 18 Varje till distriktsförbundet ansluten förening bestämmer över sin verksamhet så länge
denna är förenlig med distriktsförbundets ändamål och stadgar.
§ 19 Förening ska på begäran av Sveriges Schackförbund eller distriktsförbundet ställa sina
handlingar till förfogande för granskning.

KAPITEL VIII HEDERSLEDAMÖTER
§ 20 Hedersledamöter kan endast utses av kongressen på förslag av styrelsen.
Utdelning av förtjänsttecken och liknande beslutas på kongressen efter styrelsens förslag.

KAPITEL IX

MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

§ 21 Förening ska betala medlemsavgifter liksom övriga avgifter till distriktsförbundet
enligt förbundets direktiv. Avgifter ska erläggas på fastställda tider.
Nya medlemmar kan registreras när som helst under verksamhetsåret.
Registrering av medlemmar sker enligt Sveriges Schackförbunds stadgar och övriga beslut.
Medlem som tillhör flera föreningar, kan endast vara huvudmedlem i en av föreningarna.
En förutsättning för byte av förening är att medlemmen fullgjort sina plikter ekonomiskt mot
sin nuvarande förening.

KAPITEL X

ÖVERTRÄDELSER OCH SANKTIONER

§ 22 Varje förening som är ansluten till distriktsförbundet är skyldig att följa förbundets
stadgar och tävlingsbestämmelser. Såväl dess styrelse som varje enskild medlem måste också
följa de beslut som förbundets tävlingskommitté fattar med stöd av stadgar eller
tävlingsbestämmelser.
Förening eller enskild spelare som bryter mot dessa bestämmelser eller uppför sig illa vid
distriktsförbundets eller dess föreningars tävlingar eller motarbetar tävlingarnas ändamål kan
av styrelsen tilldelas varning eller i svårare fall avstängas viss tid.
Avstängning innebär förbud mot deltagande i tävlingar eller andra schackliga evenemang som
anordnas av Sveriges Schackförbund, detta underställt distriktsförbund eller i sådant förbund
organiserad förening. En enskild medlem kan dock tillåtas delta i interna tävlingar om
föreningens styrelse medger detta.
Avstängning ska omedelbart rapporteras till Sveriges Schackförbund. Styrelsens beslut enligt
denna paragraf kan överklagas till Sveriges Schackförbunds centralstyrelse inom tre veckor
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efter delgivandet av styrelsens beslut.
Samma påföljder gäller för den som anmält sig till tävling, men utan giltigt förfall försummat
att fullfölja densamma, eller uteblivit därifrån.

KAPITEL XI

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

§ 23 För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande kongresser varav minst en ordinarie. För redaktionella ändringar eller övriga
ändringar av mindre betydelse krävs endast beslut med minst 2/3 majoritet vid en ordinarie
kongress.
§ 24 För upplösning av distriktsförbundet krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på
varandra följande kongresser varav minst en ordinarie.
Kongressen ska, i händelse av upplösning, samtidigt besluta om hur förbundets tillgångar ska
disponeras.

_______________________________________________________________________

Dessa stadgar, ursprungligen antagna av Västergötlands Schackförbunds kongress i Vara
den 26 september 1980 och reviderade av kongresserna den 8 april 2006 i Lidköping, den 28
mars 2009 i Skara, den 24 mars 2018 i Vänersborg samt den 30 mars 2019 i Falköping, har
efter språkliga ändringar av mindre betydelse samt med de ändringar som redovisas i
mötesprotokollet antagits av kongressen i Tanum den 26 september 2020.

