
Protokoll fört vid U-schacks kongress den 4 juni 2013 i Västerås 
 
Närvarande: Roger Andersson Virsbo, Gert Åkerman VASK, Björn Johansson Arboga 

  André Nilsson, Rasmus Myklebust, Mats Sjödin, Urban Lundbäck VSK 
 
§1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2. Till ordförande för mötet valdes Roger Andersson. Till sekreterare valdes Urban 

Lundbäck. 
 
§3. Dagordning och kallelse godkändes. 
 
§4. Till justeringsmän valdes André Nilsson och Rasmus Myklebust. 
 
§5. Justering av röstlängden genomfördes. Fyra föreningar var representerade. 
 
§6. En tyst minut hölls för följande medlemmar som avlidit under året: 

 
Bertil Gustafsson, Richard Sandberg, Johan Karlsson Västerås Schackklubb 
Christer Brundin Arboga Schackklubb. 

 
§7. Protokollet från föregående års kongress lades till handlingarna. 
 
§8. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.  

 
Medlemsantalet har gått ned något. Klubbarna uppmanas att registrera sina 
juniormedlemmar. Att inte registrera betyder missade intäkter för klubben. 
 

§9. Resultat- och balansräkningarna gicks igenom. 
 
Ekonomin ser bra ut efter försäljningen av schackmaterial. 
Kontoplanen ses över. Kan behöva modifieras för att underlätta uppföljning. 

 
§10. Revisionsberättelsen lästes upp. 

 
Revisorerna har anmärkt på att deras kommentar från i fjol att sälja av 
aktieposterna inte behandlats. Frågan har dock varit uppe vid flera 
styrelsemöten men kanske inte alltid protokollförts. 
Aktieposterna avyttrades för någon dag sedan. 

 
§11. Balansräkningen fastställdes. 
 
§12. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§13. Inga propositioner eller förslag från medlemsföreningar förelåg. 

Budgetförslag läggs vid första styrelsemötet. 



 
 
§14. .Avgiften till U-schack för 2014 fastställdes till 220 kronor för seniorer 

och 10 kronor för juniorer. 
. 
§15. Till ordförande på ett år omvaldes Roger Andersson. 
 
§16. Till kassör på ett år omvaldes Åke Lindén. 
 
§17. Till ny styrelseledamot på två år invaldes Kjell Adolfsson Kungsörs SK. 

Björn Johansson Arboga SK, Rolf Schwartz Schack I Skolan och Kai Pyhälahti 
Västerås SK omvaldes som styrelseledamöter på två år. 
Fem ledamöter har ett år kvar av sitt förordnande, så styrelsen består nu av nio 
ledamöter förutom ordförande och kassör. 

 
§18. Till revisorer på ett år valdes Staffan Jansson och Lars Sjöborg. 
 
§19. Till revisorssuppleant på ett år valdes Thomas Franzén. 
 
§20. Roger Andersson, André Nilsson och Rasmus Myklebust valdes till ombud vid SSF:s 

kongress i Örebro 6/7, med Björn Johansson som förste ersättare och Gert Åkerman 
som andre ersättare. 
Ombuden ombads av mötet att stödja CS yrkanden angående inkomna motioner. 

 
§21. Till valberedare omvaldes André Nilsson och Mats Sjödin på ett år. 
 
§22. Till firmatecknare var för sig valdes ordförande och kassör. 
 
§23. Övriga frågor: 
 
- Stadgarna ses över till nästa år. Roger A har ansvaret för frågan. 
- Kongressen delegerade beslutet om hur behållningen från material- och aktieförsäljningen 
ska förvaltas. 
- Vid mötet diskuterades vad U-Schack bör ägna sig åt. Huvuduppgifterna befanns vara: 

 Schackfyran 

 Stödja nya klubbar 

 Ledarutbildning och lägerverksamhet 
 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
........................................   ........................................ 
Sekreterare Urban Lundbäck  Mötesordförande. Roger Andersson 
 
 
 
.........................................   ......................................... 
Justerare André Nilsson   Justerare Rasmus Myklebust 


