
U-schack Kongress den 7/6-11 

Västmanland Schackförbund 

Protokoll 

 

§1 Mötes öppnande 
 Ordförande Gert Åkerman förklarade kongressen för öppnad. 
 

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Kongressen valde Gert Åkerman som ordförande och Roger Andersson som 
sekreterare för mötet. 

 

§3 Godkännande av dagordning och inbjudan till kongressen 
 Kongressen godkände dagordningen och inbjudan till årets kongress. 
 

§4 Val av 2 justeringsmän som jämte kongressordförande skall justera dagens 
protokoll 

 André Nilsson och Rasmus Myklebust valdes justerare. 
 

§5 Justering av röstlängd 
Västerås SK 1 röst, Schack i Skolan 1 röst, Virsbo SK 1 röst, Arboga SS 1 röst, 
Hamreschack 1 röst, Västerås ASK 1 röst, Kungsörs SK 1 röst och Arboga Schackfyran-
allians 1 röst. Totalt 8 röster på årets kongress. 

 

§6 Parentation 
Mijo Sabol, Västerås SK och Sten Johansson, Arboga SS har avlidit under året och 
hedrades med en tyst minut. 

 

§7 Protokoll från föregående kongress 
 Föregående kongress protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§8 Styrelsen verksamhet 
 
§8:1 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning 
 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av kongressen. 
 

§8:2 Revisionsberättelse. 
 Revisorernas berättelse lästes upp. 
 

§8:3 Fastställande av balansräkning 
 Kongressen godkände balansräkningen. 
 

§8:4 Beviljande av ansvarsfrihet 
 Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 



§9 Propositioner, budgetförslag, motioner och andra frågor från föreningar, 
kommittéer och styrelsen 

 Kongressen gick igenom budgeten och kom fram till att man inte har råd att fortsätta 
hyra in Mats Sjödin som avslutar sitt uppdrag den 1 juli 2011. 

 Frågan kom upp om det måste vara kungar till alla i Schackfyranfinalen, räcker det inte 
med medaljer och bara kungar till vinnande lag. Kongressen rekommenderar att 
Schackfyrankommittén ser över denna fråga. 

 Diskussion uppstod runt frågan om man skall ta ut en startavgift till våra GP-tävlingar. 
Frågan tas upp på kommande styrelsemöte i augusti. 

 

§10 Avgifter till U-schack 
 Kongressen beslutade att avgiften för verksamhetsåret 2012 skall vara 160 kr för 

seniorer samt oförändrat för juniorer, dvs. 10 kr. 
 

§11 Val av ordförande 
 Gert Åkerman valdes till ordförande på 1 år. 
 

§12 Val av kassör 
 Åke Lindén valdes till kassör på 1 år. 
 

§13 Val av övriga ledamöter (minst 7 st) 
 Lars Svahn  2 år 
 Rolf Schwartz  2 år 
 Björn Johansson 2 år 
 Kai Pyhälahti  2 år 
 Erik Degerstedt 2 år 
 Roger Andersson 1 år kvar 
 Rasmus Myklebust 1 år kvar 
 Urban Lundbäck 1 år kvar 
 André Nilsson  1 år kvar 
 

§14 Val av två revisorer för styrelsens förvaltning 
 Lars Sjöborg och Staffan Jansson valdes till revisorer på 1 år (styrelseledamöterna 

deltog inte i beslutet). 
 

§15 Val av två revisorssuppleanter 
 Tomas Franzén valdes till revisorssuppleant på 1 år. 1 plats är vakant. 
 

§16 Val av 2 st ombud vid SSF:s kongress samt val av suppleant 
 Kongressen valde Roger Andersson och Gert Åkerman som ombud till SSF:S kongress. 

Suppleantplatserna är vakanta. 
 

§17 Val av valberedning till nästa kongress (2 st) 
 Kongressen valde Roger Andersson och Rasmus Myklebust till valberedare. 
 Roger är sammankallande. 
 

§18 Val av firmatecknare 
 Ordförande och kassör var och en för sig får teckna föreningen. 
 
 
 



§19 Övriga frågor 
 Genomgång av motioner och propositioner som stöd för våra valda SSF 

kongressledamöter. 
 

§20 Kongressens avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årets kongress. 
 
 
 
 
 

Vid Pennan    Mötesordförande 
 
 
 

Roger Andersson   Gert Åkerman 
 
 
 
 
 

Justerare    Justerare 
 
 
 
André Nilsson   Rasmus Myklebust  
   
  


