
 
 
Protokoll fört vid Mälardalens Schackförbunds kongress i Arboga  den 15 augusti 2005, kl.19.00-
20.30. 
 
§1 Kongressens öppnande. 

a) Dagordningens godkännande. 
Dagordningen godkändes. 
 
b) Fråga om kallelse till kongressen behörigen skett. 
Kongressen förklarar att kallelse behörigen skett. 
 

 
§2 Val av Kongressfunktionärer. 

    
a) Kongressordförande. 
Björn Johansson väljs till kongressordförande. 
b) Kongressekreterare. 
Gert Åkerman väljs till Kongressekreterare. 
c) Två justeringsmän. 
Mikael Didriksson jämte Roger Andersson väljs att jämte kongressordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
          §3 Justering av röstlängd och kontroll av fullmakt. 
  Följande nio föreningar är representerade vid kongressen. 
 
 Förening   Antal röster 
 Arboga   1 
 KH-Alliansen   1 
 Linde   1 
 Ervalla   2 
 Virsbo   1 
 Örebro   1 
 Västerås ASK   1 
 Västerås   SK   3 
 Eskilstuna   1 
Totalt:    12 
 
§4 Mälardalens Schackförbunds eventuella upplösning. 
 Vid uppdelning skall alla tillgångar delas lika mellan de olika distrikten. 
 Omröstning utföll enhälligt för förslaget att genomföra delningen. 
 Kansliet upplöses då inget distrikt tar över. 
 
§4b. Björn tar kontakt med Thomas om tel. Denna avslutas omedelbart. 
 
§4c. Samtliga ordf. från Ungdomskommittéerna ringer till Arne om resp. bankgiro. 
 
§4d Respektive Ungdomskommittéers tillgångar står kvar i dessa. 
 (Samtliga övriga tillgångar från MSF delas i tre lika delar till Ungdomskommittéerna.) 
 
§4e MSF skall fördela tillgångar efter reglering av fakturor. Därefter upprättas en ek. slutrapport med 

revisionsberättelse och dessa tillställs resp. förbund. 
 
 
 
 



 
§5 Samtliga Ungdomskommittéers valda styrelser utses som interemsstyrelser tillsvidare för resp. förbund. 
 Ny styrelse inrättas i resp. förbund efter en ordinarie stämmor. 
 
 
 
Övriga frågor. 
 
§6 Vi rek. Att resp. län tar kontakt med SSF för upprättande kontaktpersoner för att erhålla en smidig 

övergång. 
 
§7 Rek. Av nya avgifter för de nya förbunden. 
 Nuvarande avg. 
 Seniorer: till SSF 70:- 
 Till Mälardalen 30:- 
  
 Juniorer: till SSF  10:- 
 Till Mälardalen 0:- 
 
§8 Stämman rek. Fortsatt samarbete både i div. 5 och andra tävlingar 
 
 U-Schack fick uppgift att ordna div. 5  första gången efter delningen. 
 Inbjudan skickas till resp. ordf. 
 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.  
 
 
 
 
Västerås den 16 augusti 2005. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Gert Åkerman 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Björn Johansson 
Kongressordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Mikael Didriksson     Roger Andersson 
Justeringsman      justeringsman 
 
 


