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U-schack Kongress den 8/6-09 
Västmanlands Schackförbund 
Protokoll 

 

 

§1 Närvarande klubbar
Virsbo Schackklubb, Västerås Schackklubb, Västerås 
Allmänna Schackklubb, Arboga Schacksällskap samt 
Kungsörs Schackklubb.

§2 Val av ordförande och sekreterare för kongressen
Gert Åkerman valdes till ordförande 
Roger Andersson valdes som sekreterare

§3 Val av 2 st justeringsmän som jämte 
kongressordförande skall justera protokollet
Rasmus Myklebust & André Nilsson valdes till justeringsmän

§4 Justering av röstlängd och kontroll av fullmakt
Virsbo SK 1 röst, VSK 1 röst, VASK 1 röst, ASS 1 röst, KSK 1 
röst. Totalt 5 st. röster

§5 Parentation
Adils Tedefors, Sala SK

§6 Protokoll från 2008 års kongress
Kongressen läste igenom protokollet och godkände det. 

§7 Styrelsens verksamhet
Beslutades att kallelse skall ske via mail samt att handlingar 
Kongressen läste igenom verksamhetsberättelsen och 
godkände den.
En kommentar lades att det var en snygg layout på 
berättelsen detta år.

§8 Resultat och balansräkning
Kongressen tittade igenom och godkände resultat och 
balansräkningen.
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§9 Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning
Revisorerna föreslog för kongressen att styrelsen skulle 
beviljas ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

§10 Beviljande av ansvarsfrihet
Kongressen följde revisorernas förslag och beviljande 
styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Motion och andra frågor från föreningar, 
kommittéer och styrelsen
Västerås SK hade inkommit med en motion med 
anledning av den stora geografiska spridningen på 
upptagningsområdet till nuvarande mälardalserie. De tror 
att med en ren Västmanlandserie med kortare resor skulle 
man få med fler ungdomslag i serien och det skulle gynna 
distriktet.
Ett enhälligt beslut från kongressen blev att tillstyrka 
motionen men med reservationen att ansvarig för 
seriespelet kan bjuda in lämplig klubb utanför distriktet då 
reseavståndet beaktats.
Övriga berörda distrikt/klubbar informeras så snart som 
möjligt om detta beslut så att de kan hitta andra möjligheter 
till seriespel under nästa säsong.

§12 Avgifter till U-schack.
Oförändrade avgifter
Senior 2010: 130 kr
Junior 2010: 10 kr. Man räknas som junior mellan 7 
och 25 år.

§13 Val av ordförande
Gert Åkerman valdes till ordförande på 1 år

§14 Val av kassör.
Åke Lindén valdes till kassör på 1 år.
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§15 Val av övriga ledamöter
Roger Andersson 1 år kvar
Rasmus Myklebust 1 år kvar
Urban Lundbäck  1 år kvar
Per Hedlund  1 år kvar
Daniel Löfberg  1 år kvar
Lars Svahn  2 år
Rolf Schwartz  2 år
Björn Johansson  2 år

§16 Val av 2 revisorer för styrelsens förvaltning  
Lars Sjöborg och Staffan Jansson valdes till revisorer för 
U-schack på 1 år.  

§17 Val av 2 revisorssuppleanter
Tomas Franzén och Magnus Lindén valdes till  
suppleanter på 1 år.

§18	 Val	av	firmatecknare
Ordförande och kassör valdes som firmatecknare var för sig

§19 Val av ombud till SSF:s kongress 2009 i Kungsör
Gert Åkerman och Rasmus Myklebust valdes till ordinarie 
ombud och André Nilsson till suppleant.
Valda representanter röstar efter eget huvud eftersom det 
inte fanns några viktiga principfrågor i anmälda motioner till 
SSF:s kongress.
Åke Linden anmäler till SSF:s kansli.

§20 Val av valberedning till nästa kongress
Roger Andersson och Rasmus Myklebust valdes till 
valberedningen. Roger är sammankallande.
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§21 Övriga frågor
Se till att försöka spela i Kungsör om möjligt när SM spelas 
på hemmaplan.
Inga andra frågor kom upp!

§22 Mötet avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat klockan 20.30.

Vid pennan den 8 juni   Justeras

Roger Andersson    Rasmus Myklebust

Gert Åkerman     Andre Nilsson
Ordförande


