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Protokoll fört vid Småland Schackförbunds kongress 
 
Tid:  2005-04-16 
Plats: Vrigstad Värdshus 
 
Närvarande 
Styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Ingemar Johansson, Ewa Fritz, Torbjörn Sjövall, 
Gunnar Axelsson. 
Föreningsombud: Evert Svensson för Alvesta SS och Moheda SK, Torbjörn Ahlgren för Nju-
dung SK, Hans Nyman för Oskarshamns SS, Håkan Åkvist, Eksjö SK, Roland Bonér för Tor-
sås SK, Hugo Karlsson från Västerviks ASK, Rolf Iwansson, Huskvarna ASK, Alf Isaxon för 
Växjö SK, Ingemar Johansson, Nybro SS. 
Revisorer: Jörgen Karlsson, Västervik 
Valberedning: Hugo Karlsson, Västervik, Roland Bonér, Torsås 
 

§ 1 Kongressens öppnande 
Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.39 
 
En tyst minut hölls för följande under 2004 avlidna medlemmar: Curt Gustafsson, Rottne 
och Henry Broberger, Oskarshamn. 

§ 2 Justering av röstlängd 
Av distriktets föreningar befanns 9 vara stadgeenligt representerade. Styrelseledamöter får 
inte vara ombud men Ingemar Johansson gavs dispens som ombud för Nybro SS då han vid  
dagens kongress avgår ur styrelsen. Därmed omfattar röstlängden 10 föreningar. 

§ 3 Frågan om stadgeenligt utlysande 
Kongressen befanns vara stadgeenligt utlyst och därmed beslutsmässig. Stadgebrottet att av 
praktiska skäl hålla kongressen en dag för sent valde kongressen att ha överseende med. 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för kongressen 
Till ordförande valdes Kent Lindgren och till sekreterare valdes Gert Brushammar. 

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Håkan Åkvist, Eksjö och Alf Isaxon, Växjö. 

§ 6 Protokoll från föregående kongress 
Kongressprotokollet 2004 upplästes och lades till handlingarna. 
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§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 
Kent Lindgren föredrog verksamhetsberättelsen. Ett antal smärre justeringar noterades.  
Gert Brushammar föredrog bokslutet för 2004.  
 
Kongressen beslutade att verksamhetsberättelsen rättas och biläggs protokollet. 
Kongressen fastställde resultat- och balansräkningarna. 

§ 8 Revisionsberättelse 
Jörgen Karlsson föredrog revisionsberättelsen och kongressen godkände denna.  

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Medlemsavgifter, arvoden och ersättningar 
Kongressen beslöt 

• att medlemsavgiften för 2006 ska vara oförändrad dvs för seniorer 80:- och för  
juniorer upp till och med 20 år 10:-. Medlemsavgiften till SSF som är 70:- resp 10:- 
tillkommer 

• att medlemmar i styrelse och länskommittéer ges rätt att ta ut en kostnadsersättning 
på upp till 999:-/år plus 150:-/möte 

• att reseersättning betalas med den skattefria delen av den av RSV fastställda  
milersättningen, f n 17:-/mil 

§ 11 Motioner(0) och propositioner(2) 
På styrelsens förslag antogs ändring av stadgarnas §7 mom d till att få följande lydelse: 

 
d) Motioner 
Varje till förbundet ansluten förening eller enskild medlem kan till kongress inge för-
slag i form av motion. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före 
kongressdatum. Styrelsens yttrande om motionen skall bifogas kongresshandlingarna. 

 
Ändringen träder därmed i kraft. 
 
På styrelsens förslag antogs ändring av stadgarnas §7 mom a till att få följande lydelse: 

 
a) Tid och kallelse 
Ordinarie kongress skall hållas före april månads utgång på ort som styrelsen utser. 
 

Denna ändring kräver beslut vid ytterligare en kongress för att träda i kraft. 

§ 12 Fastställande av budget för 2004 
Gert Brushammar presenterade ett förslag till budget vilket antogs av kongressen. 
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§ 13 Val av styrelse 
På valberedningens förslag valdes styrelse för verksamhetsåret 2005 enligt följande: 
 

Ordförande:  Gert Brushammar, Växjö 1 år, nyval 
Ledamöter:  Kent Lindgren, Oskarshamn, 2 år, nyval 
 Anders Svensson, Västervik, 2 år, nyval 
 Håkan Karlsson, Emmaboda, 2 år, nyval 
 Ewa Fritz, Västervik, 2 år, omval 
Suppleant: Alf Karlsson, Hultsfred, 1 år, omval 
 
Kvarstående ledamöter i styrelsen med en återstående mandattid på 1 år är Torbjörn 
Sjövall, Jönköping och Gunnar Axelsson, Värnamo. 

§ 14 Val av övriga funktionärer 
Inga övriga funktionärer valdes. 

§ 15 Val av revisorer 
Till ordinarie revisorer på ett år omvaldes Jörgen Karlsson och Johan Nilsson, Västervik. 
Till revisorsuppleanter på ett år omvaldes Ulf Hedvall, Kosta och Patrik Fransson, Lessebo. 

§ 16 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Roland Bonér, Söderåkra (sammankallande) och Hugo Karlsson, 
Västervik. Valberedningen gavs mandat att adjungera ytterligare en person vid behov. 

§ 17 Förbundsinformation 
2004 års ungdomsledarstipendium tilldelades Bo Frick, Västervik. 
Edwin Gillströms vandringspris tilldelades Eksjö/Aneby-alliansen. 
Ewa Fritz förrättade prisutdelning för säsongen 2004.  
 
SmSF kommer att verka för att arbetet med verksamhetsöversyn av Sveriges Schackförbund 
ska fortsätta under kommande år, sannolikt med insatser från SmSF. 

§ 18 Avslutning 
Kent Lindgren förklarade kongressen avslutad klockan 13:03. 
 
 
…………………………………… …………………………………… 
Gert Brushammar / Sekreterare Kent Lindgren / Ordförande  
 
 
…………………………………… …………………………………… 
Justeras: Håkan Åkvist Alf Isaxon 


