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Datum:

2012-03-03

Tid:

Klockan 12:50

Plats:

Limhamns Folkets hus- Linnegatan 61, Malmö

- 13:50

Närvarande:
Stellan Bn'nell

Ordforande

Johan Berntsen

Konsulent Malmö SF (kansliet Skånes SF)

Leif Lindkvist

Kassör

Lars-Eric Boregren

Ledamot

Kamelia Tadjerbashi

Limhamns SK

Calle Erlandsson

296 medlemmar

82 röster

Lunds ASK

122 medlemmar

82 roster

Calle Erlandsson

Lunds Schackakademi

3 medlemmar

3 röster

Valdet Heta

Ystads SS

4l

41 roster

Carl-Axel Nilsson

30 medlemmar

30 röster

12 medlemmar

12 roster

Roland Thapper

USK Rörsjön
USK Kirseberg
SK Bara Bönder

26 medlemmar

26 röster

Roland Thapper

SS Södra Sandbv

16 medlemmar

16 röster

Markus Furebv

Eslövs SK

90 medlemmar

82 röster

Rune Bjelkengrsn

Malmö

9 medlemmar

9 röster

John Löfgren

Malmö Schackallians

130 medlemmar

82 röster

Peter Månsson

En Passant. Svedala

45 medlemmar

45 roster

820 medlemmar

510 röster

Carl-Axel Nilsson

SS

medlemmar

$1 Mötets öppnande

Förbundsordöranden fiirklarade mötet for öppnat.

$2

Val av mötesordförande

Till mötesordforande valdes Stellan Bnmell.
$3 Mötets stadgeenliga uflysande
Förbundsmötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.

I

samband med denna punkt framfordes

kritik om att fi)rbundsmötet forlagts så att detta krockar med Skollags-DM. Sqwelsen var medveten om
problemet men tog till sig kritiken. Dylika krockar b<irundvikas i fonsätnringen.
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$4 Justering av röstliingden

Tolv foreningar representerades med totalt 820 huvudregistrerade medlemmar. Röstetalen for
Limhamns SK. Lunds ASK, Eslövs SK och Malmö Schackallians reducerades till en tiondel av antalet
medlemmar. Det totala antalet röster blev &irefter 510.
$5

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Carl-Axel Nilsson.
$6

Val av två justeraren tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Calle Erlandsson och Roland Thapper utsågs att jtimte mötesordfi)randen justera protokollet, tillika att
vara röstrliknare.

$7

Protokollet från löregående förbundsmöte

Protokollet fiån ftiregående forbundsmöte genomlästeso varefter protokollet lades med godkiinnande

till

handhngarna"

$8 Styrelsens verksamhetsberättelse med

resultaträkning och balansräkning

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansnikning for 2011 presenterades och genomlästes.
Synpunkter framfi)rdes på att verksamhetsberåtielsen kan göras mer översiktlig om fler rubriker

i resultal- och balansråilcringen besvarades av styrelsen. Synpunkter
framfördes att st-vrelsens budgetförslag bör pressnteras i resultat- och balansräkningen fOr
överskådlighetens skull. Diskussion fordes även kring hurbidragsmedel ffin Region Skane bast ska
anvåinds. Fragor kring poster

anviindas. Hur mycket bör exempelvis läggas på kanslikostnader? Styrelsen tog till sig synpunkter och
forslag fran forbundsmötet. Dåirefter beslutade frrbundsmötet att godkåinna verksamhetsberättelsen,
som sedan lades

till

handlingarna.

$9 Revisionsberättelsen

Revisionsberåttelsen for råikenskapsåret 2011 presenterades av ordfrranden. Revisionsberåttelsen
lades

till

handlingarna.
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$10 Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning och ansvarsfrihet

fiir

styrelsens ledamöter

a)

Faststallande av resultatrtikning och balansrölcning

Förbundsmötet beslutade att åststiiJla resultatriikning och balansråikning.

b)

Fråga om ansvarsfrihetfor styrelsens ledamöter

Förbundsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrilret

frr

det gangna aret. I beslutet

deltog inte Carl-Axel Nilsson.
$11 Fråga hänskjuten från medlem, förening eller styrelsen

Inga sådana frågor forelag.
$12 Styrelsens verksamhetsplan och budget
En budget och en verksamhetsplan presenterades. Dessa genomlästes och lades &irefter

till

handlingarna. Verksamhetsplanen kommer attanvåndas i kontakten gentemot Region Skåne"

$13

Avgifter till förbundet

Förbundsmötet antog styrelsens ftrslag på en höjning av avgifterna
Denna höjning ?ir foranledd av kongressbeslut
senior och l0:-

ör

ungdom

till

frr

seniorer

till

Skanes SF på 20:-.

i somras. I klartext betyder detta fiir 2012: 160:- frr

Sveriges SF. 0:-

frr sflrior och 0:- for ungdom till

Skanes SF

$14 Val av ordliirande

Till ordfrrande frr
S15

en

tid av

1 år omvaldes

Stellan Brynell, Limhamns SK.

Val av två styrelseledamöter

Till styrelseledamöter for en tid av 2 år omvaldes Carl-Axel Nilsson, USK Rörsjön och Leif
Lindkvist, Eslövs SK. I styrelsen kvarstår Daniel Semcesen. Lunds ASK & Malmö AS och LarsEric Boregren, Limhamns SK till 2013.
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516 Val av styrelsesuppleanter att i ordningsfiiljd ersätta frånvarande ordinarie ledamöter

Till styrelsesuppleanter for en tid av I

år afi i ordningsföljd ersåifta frånvarande ordinarie ledamöter:

Rolard Johansson (En Passanf Svedala)

-

I.

omval 2.valdetHeta (ystads SS) - nyval.

$17 Vat av två revisorer och två revisorssuppleanter

Till revisorer for en tid av I

ar omvaldes Sverker Thulin och Christofer Carlsson.

revisorssuppleanter fi)r en tid av

I

ar omvaldes Holger Sjöfors (ersätter

Till

i forsta hand) och Henn.

Conradson (ersäfier i andra hand).
$18 Val av minst två ledamöter

till valberedningen, varav en sammankallande

Till valberedningen ör

I

en tid av

år omvaldes Sigvard Olsson och Kenneth Westin, med Sigvard

Olsson. som sammankallande.
$19 Diskussion om förbundets verksamhet
Diskussion fordes om forbundets verksamhet. Syrpunkter framfrrdes om att kansliet/s[relsen bor
anvåinda separatae-postadresser fiir Malmö SF och Skanes SF vid utskick och öwig kontakt med

klubbar och andra så att det blir t-vdligare vem som är avsåindare. Samma sak gåiller vid utskick med
normalpost - anvåind separat logga for MSF och SkSF. De nya av Sveriges SF beslutade

frr klubbar och distrikt togs upp till diskussion. Exempelvis kommer i fortsätnringen
inga bidrag att ges till aktiviteter som inte Sveriges SF arrangerar. Ett örslag var att Skånes SF bör
bidragsreglerna

väcka fragan gentemot Sveriges SF. Ett armat fiirslag i ett helt annat ärende var att Skånes SF bör
arrangera fler simultanuppvisningar for att synas mer. Sty'relsen tog till sig synpunkter och forslag och
kommer att hantera dessa framciver.
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$20 Mötets avslutande
Ordforanden tackade mötesdeltagarna

fiir

deras medverkan och förklarade mötet

lor avslutat.

Bilagor till protokollet
1.

Dagordning

2. Förteckning över anslutna klubbar med medlemsantal enligt SvSF:s medlemsregister 2012-03-03
3. Protokoll fran fiirbundsmötet 2011-03-05
4. Verksamhetsberåftelse

fiir 201I

5. Balans- och resultatråikning for 2011
6. Revisionsberättelse för 2011
7. Verksamhetsplan for 2012
8. Budget för 2012 (del av resultatrapport per 2012-43-03)
9. Förslag

till

registreringsavgifter 2012

10. Valberedningens forslag

Vid protokollet:

Justeras:

Carl-Axel Nilsson. motessekreterare

Stellan Bnnell-

Justeras:

Calle Erlandsson
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Roland Thapper

