
 

 

 

 Västergötlands schackförbund & 
Ulricehamns SK inbjuder till ordinarie 

kongress 2023 och efterföljande 
kongresslunch samt kongressblixt! 

 

 Tid: lördag den 25:e mars 2023, kl.11.00. 
 Plats: Hotell Lassalyckan, Ulricehamn 

 

Vi tar gärna emot information om medlemmar, som avlidit under 
2022, samt information om deras schackliga gärningar och annat som 
är intressant. 
 
 Handlingar som bifogas kallelsen 
 1.   Inbjudan till kongressen 
 2.   Dagordning till kongressen 
3 Fullmaktsblankett som insändes till angivna adresser 
4.  Medlemsregistreringsblankett klubbar 

5. Inbjudan till Kongressblixten 
6.  Proposition 1, angående medlemsavgifter 2023 
7.  Proposition 2, angående VSF:s arvoden mellan ordinarie kongresser 
2023–2024 
 
Handlingar som utsänds senast tre veckor före kongressen 
1. Verksamhetsberättelsen 2022 
2. Valberedningens förslag till förtroendeposter 
Handlingar som redovisas vid kongressen 
1. Ekonomisk berättelse 2022 

 
 

 



 
 

Dagordning 
 

1. Kongressens öppnande 
2. Parentation 

3. Kongressens stadgeenliga utlysande 
4. Val av två justeringsmän, jämte ordförande, och tillika rösträknare 

5. Upprop av kongressombud och justering av röstlängden 
6. Val av ordförande för kongressen 

7. Val av sekreterare för kongressen 
8. Föredragning av föregående års kongressprotokoll  

9. Föredragning av Distriktsstyrelsens Verksamhetsberättelse 2022 
10.  Föredragning av Distriktsstyrelsens Ekonomiska berättelse 2022 

11.  Revisorernas berättelse 2022 för Distriktsstyrelsen  
12.  Beslut rörande ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen 2022 

13.  Motioner 
14.  Propositioner 

 a) Medlemsavgifter för 2024        b) VSF:s arvoden 2023–2024 

15.  Val av Distriktsstyrelse 2023 
 a) Ordförande på 1 år                b) Ledamot på 2 år  

 c) Ledamot på 2 år                 d) Suppleant på 1 år  
e) Suppleant på 1 år  

 Nedanstående har ett år kvar på sin mandatperiod 
 a) Ledamot 2022 valdes Jörgen Isacsson, till 2024 

b) Ledamot 2022 valdes Ingemar Gustavsson, till 2024 
 c) Ledamot 2022 valdes Anders Wengholm, till 2024 

16.  Val av revisorer, två ordinarie och en suppleant  
 a) ordinarie ledamot på 1 år      2022 valdes Patrik Ragnar, till 2023 

 b) ordinarie ledamot på 1 år         2022 valdes Anders Brissman, till 2023 
c) revisorssuppleant på 1 år      2022 valdes Bo-Lennart Oscarsson, till 2023 

17.  Val av valberedning 
   a) ordinarie ledamot på 1 år        2022 valdes Peter Fransson, till 2023 

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

     - 2022 valdes Malte Svensson 
18.  Eventuella utmärkelser och prisutdelning 

19.  Kongressens avslutande med efterföljande lunch och kongressblixt 
 

 



 

Fullmakt till Västergötlands schackförbunds kongress  
den 25 mars 2023 i Ulricehamn. 

  
 Vår förening har gett nedanstående medlem fullmakt att vid VSF:s ordinarie kongress 

lördagen den 25:e mars 2023 representera vår förening. 

 

Förening:                                         Ombud: 

Adress:                                             Postnummer och ort: 
Telefon                                            Mailadress: 

 

Ersättare: 

Adress:                                           Postnummer och ort: 

Telefon                                           Mailadress: 

 

Styrelseansvarig:  

Namnteckning: __________________________________  

Telefon: ___________________________ 

Mailadress: ___________________________________________  

Observera att styrelseledamöter i distriktsstyrelsen äger enligt stadgarna ej rätt att 

vara kongressombud. 

Fullmakt skall finnas från föreningen vid kongressen enligt VSF:s stadgar. 

Fullmakten insändes till adressen nedan, alternativt skannas och skickas med mail till 
nedanstående mailadress. Man kan även lämna den i samband med kongressen, men 

då en stund innan kongressens start 11.00. Fullmakt skall vara VSF tillhanda senast 

den 19 mars 2023. I de fall fullmakten överlämnas på kongressen måste föranmälan 
ske till nedanstående mejladress.  

Även personer som inte är ombud men ämnar närvara på kongressen behöver 

föranmäla sig senast den 19 mars till mejladressen nedan, detta för att VSF:s styrelse 
behöver planera för kongresslunchen.  

I samband med anmälan till kongressen skall eventuella allergier samt eventuell 

specialkost anges.  
 

Josef Håkanson, tillförordnad ordförande (tills vidare), VSF 

Wetterlinsgatan 11E, 521 34 Falköping  

vastgotaschack@gmail.com, Mobil: 076-623 63 70   
Glöm inte att anmäla er till Kongressblixten (se bifogad inbjudan)! 

mailto:vastgotaschack@gmail.com

