
Smålands Schackförbunds kongress 2013 i Åseda 

 

Tid: Lördagen den 24 april 2013 kl. 11.00 

Plats: S:t Olovs hotell, Åseda 

 

Närvarande styrelsen: Lennart Beijer, Hultsfred, Johanna Lundström, Kalmar, Jörgen Alfvén, 

Jönköping, Gunnar Axelsson, Värnamo, Mattias Hågestad, Nybro och Lars Folkesson, Torsås 

(suppl.). 

Närvarande föreningsombud: Stefan Fransson för Oskarshamns SS, Anders Svensson för 

Västerviks ASK, Håkan Åkvist för Eksjö SK, Ywonne Wetterling för Växjö SK, Håkan Bonér för 

Torsås SK, Kåre Gunnarsson för Hultsfreds SK, Paul Eknor, Vaggeryds SK (?) 

Ej närvarande revisorer: Torbjörn Sjövall, Jönköping och Zdenko Tencic, Jönköping. 

Närvarande valberedningsledamot: Stefan Fransson, Oskarshamns och Håkan Åkvist, Eksjö. 

Närvarande föreningsmedlemmar: Ewa Fritz Västerviks ASK, Josip Vrabec Oskarshamns SS, 

Jörgen Karlsson Västerviks ASK, Ove Fransson, Värnamo SS, Håkan Rothén, Jönköping-

Huskvarna SK. 

§ 1 Kongressens öppnande 

Förbundsordförande Lennart Beijer hälsade alla välkomna och öppnade därefter kongressen. 

§ 2 Justering av röstlängd 

Av distriktets föreningar befanns 7 vara stadgeenligt representerade. 

§ 3 Frågan om stadgeenligt utlysande 

Kongressen befanns vara stadgeenligt utlyst och därmed beslutsmässig. 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 5 Val av ordförande för kongressen 

Till ordförande valdes Lennart Beijer. 

§ 6 Val av sekreterare för kongressen 

Till mötessekreterare valdes Johanna Lundström. 

§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jörgen Karlsson och Stefan Fransson. 



§ 8 Protokoll från föregående kongress 

Protokollet från föregående års kongress lades till handlingarna. 

§ 9 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 

 

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes. 

Kassör Jörgen Alfvén berättade om hur året har sett ut i siffror. Kassören har under året sålt 

fonder, vilket har gett ett överskott på cirka 12 000: -. Han förklarar svårigheterna med att 

ha pengar bundna i fonder, eftersom det är en lång och svår process att få dem sålda. 

Eksjö SK ifrågasätter om förbundet över huvud taget bör ha pengar i fonder. Styrelsen får i 

uppdrag att fundera över detta under kommande år. 

2012 har vi fått ett överskott, men verksamheten går fortfarande med ett litet underskott. 

Frågan om höjning av medlemsavgifter togs upp och diskuterades. 

§ 10 Revisionsberättelse 

Eftersom ingen av revisorerna var närvarande så därför läste kassör Jörgen Alfvén upp 

revisionsberättelsen.  

Tjejlägret i Växjö ifrågasätts och ombuden är oeniga om huruvida pengarna ska betalas 

tillbaka eller ej. (se tidigare årsmötesprotokoll). 

Eksjö och Jönköping anser att även de har rätt till ersättning för arrangerade tävlingar. 

Frågan om tjejlägret avskrivs med beslutet att Växjö, Eksjö och Jönköping ska få tillbaka, av 

tidigare styrelse, lovad ersättning för arrangerade tävlingar/läger. 

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Kongressen fastställde resultat- och balansräkningarna. 

 § 12 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 13 Motioner och propositioner 

Inga motioner hade lämnats in till kongressen. 

§ 14 Medlemsavgifter 

Ordförande Lennart Beijer berättade att Sveriges Schackförbund kommer att höja 

medlemsavgiften under några år framöver. Smålands SF kommer därför vara tvungna att 

höja medlemsavgiften framöver, men ej redan i år. 

Kongressen beslöt därför att medlemsavgifterna för 2013 ska vara oförändrade, seniorer 200 

kronor och ungdomar 10 kronor. 



§ 15 Arvoden och ersättningar 

Kongressen beslöt att arvodena och ersättningarna för 2013 ska vara oförändrade, 999 

kronor respektive bilersättning 18:50 per mil 

§ 16 Bidrag och stipendier 

Kongressen utsåg Jörgen Alfvén, Jönköping-Huskvarna SK, till årets ungdomsledarstipendiat 

2013. 

§ 17 Budget för 2013 

Se verksamhetsberättelsen. 

§ 18 Val av ordf. för Smålands Schackförbund 

Till ny ordförande på ett år för Smålands Schackförbund valdes Lennart Beijer, Hultsfred. 

§ 19 Val av ledamöter i SmSF-styrelsen 

Ledamöter: Johanna Lundström, Kalmar                   1 år kvar 

Gunnar Axelsson, Värnamo                    1 år kvar 

Ove Fransson, Värnamo                        2 år nyval 

                       Ywonne Wetterling, Växjö                   2 år nyval 

§ 20 Val av ersättare i SmSF-styrelsen 

Suppleant:  Lars Folkesson, Torsås  1 år omval 

§ 21 Val av revisorer 

Till ordinarie revisorer på ett år omvaldes Torbjörn Sjövall, Jönköping och Zdenko Tencic, 

Jönköping. 

§ 22 Val av revisorsersättare 

Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Jörgen Karlsson, Västervik och Johan Nilsson, 

Västervik. 

§ 24 Val av valberedning fram till kongressen 2013 

Valberedningen kom med förslaget att en från varje län (Kalmar, Kronoberg, Jönköping) ska 

finnas med i valberedningen. Ingen kandidat från Kronoberg har hittats, men valberedningen 

kommer under året att arbeta för att hitta en person därifrån. 

  

Till ny valberedning omvaldes Stefan Fransson, Oskarshamn och Håkan Åkvist, Eksjö, samt 

nyvaldes Jörgen Karlsson, Västervik. 



§ 25 Grupparbete Schack i Småland 

Kongressdeltagarna delades i smågrupper för att diskutera hur ungdomsschacket fungerar i 

de olika regionerna i Småland. 

 

§ 26 Övriga frågor 

Förslag kom från kongressen att ändra formen för individuella DM. Styrelsen ansåg att det är 

upp till arrangerande klubb att själva avgöra hur man vill att tävlingen ska vara. 

Frågan om valberedningen ska arvoderas kom upp, men inget beslut togs.  

Jörgen Alfvén påvisar vikten av att vi smålänningar måste hjälpa varandra. Vi måste 

tillsammans se till att fler tävlingar arrangeras. 

Årets vinnare av distriktsserien Småländskan blev Växjö SK. 

§ 27 Avslutning 

Ordförande, Lennart Beijer, tackade för visat intresse och förklarade kongressen avslutad. 

 

 

Protokollförare: 
 

 

………………………………………………….. 

Johanna Lundström 

 

 

Justerare: 
 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………….. 

Jörgen Karlsson   Stefan Fransson 

 

 

 

 


