
Protokoll fört vid U-schacks kongress den 2 juni 2015 i Västerås 
 
Närvarande: Roger Andersson Virsbo, Gert Åkerman VASK, Björn Johansson Arboga 

  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 Mats Sjödin och Gert Åkerman. 
 
§5. Justering av röstlängden genomfördes. Fyra föreningar var representerade. 
 
§6. Ingen parentation hölls eftersom inga medlemmar bland närvarande klubbar har avlidit 

under året. 
 
§7. Protokollet från föregående års kongress godkändes och lades till handlingarna. 
 
§8. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes med ett par smärre ändringar.  

 
§9. Resultat- och balansräkningarna gicks igenom. 

 
Det blev ett litet plusresultatet för året på grund av att dubbla landstingsbidrag 
bokfördes på verksamhetsåret. 

 
§10. Revisionsberättelsen lästes upp och fastställdes. 
  
§11. Balansräkningen fastställdes. 
 
§12. Mötet beslöt enhälligt enligt revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret. 
 
§13. Inga propositioner eller förslag från medlemsföreningar förelåg. 

Mötet beslöt att styrelsen ansvarar för att ta fram budgetförslag och fastställa budgeten 
vid augustimötet. 

 
§14. .Avgiften till U-schack för 2015 fastställdes till oförändrat 250 kronor för seniorer och 10 

kronor för juniorer. Av de 250 kronorna beräknas 220 kr gå vidare till SSF. 
 
.



 
§15. Till ordförande på ett år valdes Urban Lundbäck. 
 
§16. Till kassör på ett år omvaldes Åke Lindén. 
 
§17. Till styrelseledamöter på två år omvaldes: 

Björn Johansson Arboga SK, Kjell Adolfsson Kungsörs SK, 
Rolf Schwartz Schack i Skolan. 
 
Mats Sjödin, Rasmus Myklebust, André Nilsson, Kai Pyhälahti Västerås 
och Gert Åkerman VASK har alla ett år kvar på sina tvåårsförordnanden. 
 
Styrelsen består således av åtta ledamöter förutom ordförande och kassör. 

 
§18. Till revisorer på ett år omvaldes Staffan Jansson och Lars Sjöborg. 
 
§19. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Thomas Franzén. 
 
§20. Rasmus Myklebust (tre röster) valdes till ombud vid SSF:s kongress i Sunne 12/7, med 

Urban Lundbäck som ersättare. 
Roger ansvarar för att fullmakt skickas till SSF 
Ombuden ombads av mötet att stödja CS yrkanden angående inkomna motioner och i 
övrigt rösta efter eget huvud. 

 
§21. Till valberedare valdes Roger Andersson och Mats Sjödin på ett år. Roger är 

sammankallande 
 

§22. Till firmatecknare var för sig valdes ordförande och kassör. 
 
§23. En övrig fråga fanns från Björn Johansson nämligen om vårt namn var Västmanlands 

Schackförbund eller U-Schack. Svaret från ordföranden var att vårt officiella namn är 
Västmanlands Schackförbund men att det gamla hävdvunna namnet U-Schack ofta 
används i stället. 

 
 
 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
........................................   ........................................ 
Sekreterare Urban Lundbäck  Mötesordförande. Roger Andersson 
 
 
 
.........................................   ......................................... 
Justerare Mats Sjödin   Justerare Gert Åkerman 


