
U-Schack Kongress den 7/6-10 

Västmanlands Schackförbund 

Protokoll 

 

§1. Val av mötesfunktionärer. 

Gert Åkerman valdes till Ordförande och Mats Sjödin till sekreterare. 

 

§2. Val av 2 st justerare. 

Rolf Schwarz och Björn Johansson valdes till justerare. 

 

§3. Justering av röstlängden. 

Västerås SK 1 röst, Schack i Skolan 1 röst, Arboga SS 1 röst, Kungsör 1 röst, 

Västerås ASK 1 röst och Hamreschack 1 röst. 

 

§4. Parentationer 

Inga parentationer. 

 

§5. Föregående protokoll. 

Föregående kongress protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§6. Styrelsens verksamhet 

§6.1. Styrelsens Verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av kongressen. 

Diskussion uppstod gällande det stora underskottet. 

Satsningen på s4an samt medlemsnedgång är förklaringen. 

§6.2. Revisionsberättelse. 



Revisorernas granskning lästes upp av Gert. 

§6.3. Fastställande av balansräkning. 

Kongressen godkände balansräkningen. 

§6.4. Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§7.   Motioner och andra frågor från klubbar mm. 

U-schack är beviljade en summa pengar från landstinget att starta 

skolschackklubbar. Detta projekt pågår ett år. 

Frågan om U-schack ska fortsätta hyra in Mats Sjödin under kommande år togs 

upp. Mötet tyckte att man ska fortsätta detta samarbete. 

§8. Avgifter till U-Schack. 

Oförändrade avgifter. 

Senior 130 kr  

Junior 10 kr  

§9. Val av ordförande 

Gert Åkerman, valdes till ordföranden för ett år 

§10. Val av kassör. 

Åke Lindén omval ett år 

§11. Val av övriga ledamöter. 

Roger Andersson   2år 

Rasmus Myklebust   2år 

Urban Lundbäck 2år 

Andre Nilsson  2år 

Lars Svahn  1 år kvar 

Rolf Schwartz 1 år kvar 

Björn Johansson  1 år kvar 

 



 

§12. Val av två revisorer. 

Lars Sjöborg och Staffan Jansson valdes till Revisorer för ett år. 

 

§13. Val av revisorsuppleant. 

Thomas Franzén valdes till revisorssuppleant för ett år. 

 

 §14. Val av ombud vid SSF kongress, samt val av suppleant. 

Rasmus Myklebust och André Nillson valdes till ombud. 

Björn Johansson är suppleant. Dessa får rösta efter eget huvud. 

§15. Val av valberedning. 

Roger Andersson och Rasmus Myklebust valdes till valberedning för ett år. 

Roger är sammankallande. 

§16. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor 

§17. Mötets avslutande. 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Mats Sjödin  Justeras 

Sekreterare  Rolf Schwartz 

 

Gert Åkerman  Björn Johansson 

Ordförande  


