
Skånes Schackförbund
Protokol l, förbu ndsmöte

Datum:
Tid:
Plats:

Närvarande:
Stellan Brynell
Johan Berntsen
Mårten Ihd

Osmani Peflalver
Valdet Heta
Johan Berntsen
Elizabeth Johansson

Sverker Thulin
Anil Surender
Sven-Ingvar Sundin

$1 Mötets öppnande

2016-04-02
Klockan 13:00

Limhamns Folkets

Mötesordforande
Kansliet Skånes SF (Konsulent Malmö SF)

Mötessekreterare

Limhamns SK
Ystads SS

Malmö SA
Eslövs SK
Malmö SS

SK Mumien
Lunds ASK

Stellan Brynell ft)rklarade mötet ftir öppnat.

$2 Val av mötesordförande

Till mötesordftirande valdes Stellan Brvnell

$3 Mötets stadgeenliga utlysande

Förbundsmötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.

$4 Justering av röstlängden

Sju ftireningar representerades med totalt 586 huvudregistrerade medlemmar. Röstetalen ftir
Limhamns SK. Lunds ASK och Malmö Schackallians reducerades till en tiondel av antalet
medlemmar. Det totala antalet röster blev därefter 286.

$5 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Mårten Ihd.

$6 Vat av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordfiiranden justera protokollet

Calle Erlandsson och Sverker Thulin utsågs att jämte mötesordftiranden justera protokollet, tillika att
vara rösträknare.
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hus, Linnegatan 61 , Malmö

166 medlemmar
47 medlemmar
65 medlemmar
48 medlemmar
9 medlemmar
8 medlemmar
243 medlemmar
586 medlemmar

5 8 röster
47 röster
54 röster
48 röster
9 röster
8 röster
5 8 röster
286 röster
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$7 Protokollet från fiiregående fiirbundsmöte

Protokollet från ftiregående lorbundsmöte genomlästes, varefter protokollet lades med godkännande
till handlingama.

$8 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning ftir 2015 presenterades och genomlästes.
Under året har resultatet ftirbättrats av ökad kostnadsmedvetenhet, exempelvis genom byte av
prisleverantör. Bidraget från regionen har minskat något, medan bidraget från Crafoordska stiftelsen
ökat. Därefter beslutade forbundsmötet att sodkänna verksamhetsberättelsen. som sedan lades till
handlingarna.

$9 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen ftir räkenskapsåret 2015 presenterades av Sverker Thulin. Revisionsberättelsen
lades till handlingarna.

$10 Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning och ansvarsfrihet ftir
styrelsens ledamöter

a) Fastställande ov resultatrcilming och balansrdkning

Förbundsmötet beslutade att fastställa resultatråikning och balansriikning.

b) Fråga om ansvarsfrihet ftr styrelsens ledamöter

Förbundsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir det gångna året.

$11 Fråga hänskjuten från medlem, ftirening eller styrelsen

Inga sådana frågor fiirelåg. Stellan Brynell tog upp en fråga från Malmö Schackförbunds årsmöte
angående eloregistrering ftlr Allskånskan. Planen är att serien ska eloregistreras inftir nästa säsong,
meddelade han.

$12 Styrelsens verksamhetsplan och budget

En budget och en verksamhetsplan presenterades. Lunds ASK och Sandlöparens SK meddelade att de

var intresserade av att anordna DM i blixt- och snabbschack. Calle Erlandsson tog upp att fiirbundet
saknar lagtävlingar i blixtschack. Conny Holst ffllde i att man ftirr spelade en tiomannalagsturnering.
Claes Jönsson frågade om ungdomsledarutbildningen, där Johan Berntsen svarade att det ftir den varit
lågt intresse. Därefter lades verksamhetsplan och budget till handlingarna.

$13 Avgifter till förbundet
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Förbundsmötet antog styrelsens ftirslag att inte ändra avgiftsnivån. Avgiften ftir 2016 kommer därmed

vara220;- ftir senior och l0:- fiir ungdom till Sveriges SF, av dessa avgifter 0:- for senior och 0:- ftir
ungdom till Skånes SF.

$14 Val av ordftirande

Till ordfiirande ftir en tid av I år omvaldes Stellan Brynell, Limhamns SK.

$15 Val av två styrelseledamöter

Till styrelseledamot fcir en tid av 2 år omvaldes Leif Lindkvist, Eslövs SK. Sven-Ingvar Sundin'
Lunds ASK, valdes i ffllnadsval att ersätta Daniel Semcesen, Lunds ASK, till2017. Valdet Heta,

Ystads SS, nyvaldes till20l7.

$16 Val av styrelsesuppleanter att i ordningsftitjd ersätta frånvarande ordinarie ledamöter

Till styrelsesuppleanter ftir en tid av I år att i ordningsftiljd ersätta frånvarande ordinarie ledamöter: l.
Björn Ahlander, Lunds ASK (nyval) 2. Jesper Hatl, Våräpplets SK (omval) 3. Carl-Axel Nilsson,

USK Rörsjön (omval)

$17 Vat av två revisorer och två revisorssuppleanter

Till revisorer fiir en tid av 1 år omvaldes Sverker Thulin och Christofer Carlsson. Till
revisorssuppleanter fiir en tid av I år omvaldes Holger Sjöfors (ersätter i forsta hand) och nyvaldes

Caroline Lindberg Hansen (ersätter i andra hand).

$18 Val av minst två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

Till valberedningen ftir en tid av I år omvaldes Kenneth Westin och nyvaldes Calle Erlandsson, med

Kenneth Westin som sammankallande.

$19 Diskussion om fiirbundets verksamhet

Tidigare diskussion kring blixt- och snabbschacksturneringar sammanfattades. Vidare framkom
florslag på ändringar av Allskånskan både vad gäller antalet lag i ftirstadivisionen och antalet spelare

per lag. Fortsatt diskussion kommer ske på ungdomsledarträffen och styrelsen tog ftirslagen till sig.

$20 Mötets avslutande

Mötesordfiiranden tackade mötesdeltagarna ftir deras medverkan och forklarade mötet fiir avslutat.
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Vid protokollet: Justeras:

Stellan Brynell, mötesordförande

Justeras: Justeras:

Calle Erlandsson Sverker Thulin

Bilagor till protokollet

l. Dagordning
2. Förteckning över anslutna klubbar med medlemsantal enligt SvSF:s medlemsregister 201 6-03-3 1

3. Protokoll från ftirbundsmötet 2015-03-28
4. Verksamhetsberättelse ftir 2015
5. Balans- och resultaträkning fiir 2015

6. Revisionsberättelse for 2015
7. Verksamhetsplan ftir 2016
9. Valberedningens fiirslag

Ihd, mötessö
{
eterare
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