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Kongressprotokoll 2022
Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress lördagen den 26 mars 2022.
Förhandlingarna startade kl 11. Kongressen hölls på Skara Stadshotell. 

§1 Kongressens öppnande
Distriktsordförande Fredrik Kjellqvist hälsade alla välkomna till 2022 års kongress, som var den 103:e 
kongressen, och förklarade den vara öppnad.

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

– Lars-Åke Skoglund SA Mark
– Ingemar Stark SA Mark
– Alf Svensson Tanum SS
– Rolf Johansson Lidköpings SS

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

§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Anders Kleimark, SA Mark och Karl Kringlund, Falköpings SS.

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

Klubb Ombud Röster/röstred
Borås-Fristad SK Margareta Claesson 16 16
Falköpings SS Karl Kringlund 19 19
Lidköpings SS Bo Olsson 34 23
SA Mark Anders Kleimark 44 23
Skara SS Patrik Ragnar 46   23
Team Pelaro Alingsås SS Thomas Björklund 36 23
Uddevalla SS Anders Kockum 27 23
Vara SS Ingemar Storm 5 5
Vänersborgs SS Sture Westerlind 7 7

Ombuden representerade 234 av distriktets 313 medlemmar i de traditionella schackklubbarna. Enligt 
10 %-regeln i distriktets stadgar reducerades röstetalen för fem föreningar, Lidköpings SS, SA Mark, 
Skara SS, Team Pelaro Alingsås SS samt Uddevalla SS,  till 23 röster. Efter röstreduceringen blev 
sammanlagda röstetalen 162.Röstlängden godkändes av 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 2021 gicks igenom. 
Ett påpekande om rankingtabellen för juniorer. Förslag på att följa SSF:s juniorålder, 20 år. 
Justeras till nästa verksamhetsberättelse.

§10 Föredragning av Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
Kassör Viljo Koski föredrog Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse för år 2021. 
Landstingsbidrag hade under året erhållits med 563 963 kr. Utgående tillgångar var på 1307 412 kr.

§11 Revisorernas berättelse
Patrik Ragnar, Skara SS, föredrog revisorernas berättelse för år 2021. 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 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 a) medlemsavgifter för 2023:

att medlemsavgiften för seniorer år 2022 är oförändrad, 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 2022, äger Distriktsstyrelsen rätt att höja avgiften med motsvarande belopp.
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Proposition b) fastställande av styrelsearvoden 2022-2023

Kongressen godkände 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
Revisorssuppleant 999 kr. (endast när suppleanten går in som ordinarie)

Arvoden vid Styrelsemöten/kongress m.m.
300 kr/tillfälle vid möte, kongress eller liknande

Arvoden vid VSF:s tävlingar eller andra arrangemang.
Endagarsturnering eller arrangemang 800kr/dag+traktamente
Tvådagarsturnering eller arrangemang 1500 kr/dag+ traktamente

§15 Val av distriktsstyrelse 2022

Valberedningen kom med 2 olika förslag. Första förslaget var att utöka styrelsen med 1 ledamot, det andra 
var som tidigare, 6 st personer i styrelsen.
Kongressen tog beslut om förslag 1, utökning av styrelsen till 7 personer.

a) Ordförande på 1 år 2022 valdes Fredrik Kjellqvist till 2023, omval
b) Ledamot på 2 år 2022 valdes Jörgen Isaksson till 2024, omval
c) Ledamot på 2 år 2022 valdes Ingemar Gustavsson till 2024, omval
d) Ledamot på 2 år 2022 valdes Anders Wengholm till 2024, nyval
e) Suppleant på 1 år 2022 valdes Anders Frisk till 2023, omval
f) Suppleant på 1 år 2022 valdes Ulf Andersson till 2023, nyval

Nedanstående har ett år kvar på sin mandatperiod
Ledamot 2021 valdes Viljo Koski, till 2023
Ledamot 2021 valdes Eva Johansson, till 2023
Ledamot 2021 valdes Josef Håkanson, till 2023

§16 Val av revisorer, två ordinarie och en suppleant

a) ordinarie ledamot på 1 år 2022 valdes Patrik Ragnar , till 2023, nyval
b) ordinarie ledamot på 1 år 2022 valdes Anders Brissman till 2023, omval
c) revisorssuppleant på 1 år 2022 valdes Bo-Lennart Oskarsson, till 2023 , nyval
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§17 Val av valberedning

a) ordinarie ledamot på 1 år 2022 valdes Malte Svensson, till 2023, omval
b) ordinarie ledamot på 1 år 2022 valdes Peter Fransson, till 2023, omval
c) varav en av dessa väljs till ordförande och sammankallande – 2022 valdes Malte Svensson

§18 Utmärkelser och prisutdelning

Inga utmärkelser eller priser delades ut.

Kongressordförande berättade att Skara SS fyller 110 år i år.
 

§19 Kongressens  avslutande

Kongressordförande framförde ett tack för visat intresse och förklarade årets kongress som avslutad.

Därefter bjöds det på en fin lunch på det nyrenoverade hotellet.
Och efter maten spelades det en kongressblixt.

Vid protokollet

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

Justeras:

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

Fredrik Kjellqvist, Skara SS
Kongressordförande

Justeras: Justeras:

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

Anders Kleimark     Karl Kringlund
justeringsman justeringsman


