
Svenska Luffarschackförbundets ordinarie förbundsstämma 2009
Plats: Konstruktörsgatan 70, Linköping

Datum: 2009-02-07

§1 Mötets öppnande
Peter Jonsson förklarar mötet öppnat 17:33.

§2 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes till följande

. Peter Jonsson, styrelseledamot

. Bengt Asplund, styrelseledamot

. Martin Karlsson, KFUM Luffarschack Jönköping

. Petter Gardström, Uppsala renjuklubb

. Stefan Karlsson, styrelseledamot

. Marcus Eriksson, styrelseledamot

. Tord Andersson, styrelseledamot

. Emma Warner, styrelseledamot

. Joachim Theimer, Norrköpings renjuklubb

Emma Warner och Joachim Theimer ankom under behandlingen av §8 och deltog ej i 
röstning innan detta.

Joachim Theimer gjordes röstberättigad efter att Norrköpings renjuklubb antogs som klubb i 
punkt §6.

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes som framgår av detta protokoll.

§5 Val av mötesordförande och -sekreterare, samt rösträknare tillika justerare
Till mötesordförande valdes Peter Jonsson och till mötessekreterare Marcus Eriksson.

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Bengt Asplund och Bengt Nyberg.
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§6 Antagande av Norrköpings renjuklubb till förbundet
Den nyformade klubben Norrköpings renjuklubb antogs in i förbundet. Då denna klubb redan 
har fem medlemmar erhöll den en röst på den pågående stämman, vilken fördes av Joachim 
Theimer från och med efter att detta beslut tagits.

§7 Verksamhetsberättelse för den avgående styrelsen.
Ingen verksamhetsberättelse framställdes. Denna kommer tas fram snarast.

§8 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2008
Stefan Karlsson redogjorde för resultat- och balansräkning.

Berörande medlemsavgifter diskuterades det kort kring det gamla beslutet om att man inte 
behöver vara medlem för att tävla. Frågan tas upp på styrelsemötet senare på kvällen.

§9 Rapporter från kommittéer för verksamhetsåret 2008
Bengt Nyberg redogjorde för valberedningens arbete.
Bengt Nyberg redogjorde för korr-SM-verksamheten.
Bengt Nyberg redogjorde för materialverksamheten.
Bengt Nyberg redogjorde för historiska tidningsurklipp etc.
Peter Jonsson redogjorde för tävlingskommitténs arbete.
Tord Andersson redogjorde för rankingkommitténs arbete.

§10 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2008
Revisorernas berättelse lästes upp av Marcus Eriksson.

§11 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för verksamhetsåret 2008
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 Budgetförslag för verksamhetsåret 2009
Förslag till budget föredrogs av Stefan Karlsson och godkändes enligt förslag.

§13 Medlemsavgifternas storlek för verksamhetsåret 2010.
Medlemsavgiften för 2010 bestämdes till samma nivå som 2009.

§14 Förtroendevalda för verksamhetsåret 2009
Val till styrelse och övriga förtroendeuppdrag gjordes i stort enligt valberedningens förslag, 
med några ändringar och förtydliganden.
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Styrelsen för verksamhetsåret 2009 består av

. Peter Jonsson (ordförande)

. Stefan Karlsson

. Marcus Eriksson

. Tord Andersson

. Emma Warner
Suppleanter till styrelsen är Irene Karlsson, Richard Sandström och Christina Källman i den 
ordningen.

Till övriga förtroendeposter valdes:

Valberedning Bengt Nyberg (sammankallande), Martin 
Karlsson, Jan Paulander, Jan Palmgren

Redaktör för Fem-i-Rad Marcus Eriksson
Webbansvarig för hemsidan Joachim Theimer
Internationell kontaktman för RIF Peter Jonsson
Svensk representant till RIFs årsmöte Peter Jonsson, Stefan Karlsson, Tord 

Andersson i den ordningen
Tävlingskommitté Peter Jonsson (ordförande), Björn Lind, Jan 

Palmgren
Kommitté för rankinglista och lista för 
hederstitlar

Tord Andersson (ordförande) (rankinglistan) 
och Richard Sandström (hederstitlar)

Kontaktman för BLIP Emma Warner
Uttagningskommittén Styrelsen
Ansvarig för medlemsregistret Stefan Karlsson
Medlemsutskick, Fem-i-Rad, m.m Martin Karlsson
Materialförsäljning Bengt Nyberg
Ansvarig för tidningsurklipp och historik Bengt Nyberg
Ansvarig för korr-SM Bengt Nyberg

§15 Årets Medlem
Till årets medlem nominerades Emma Warner med motiveringen att hon är en frisk fläkt i det 
tröga styrelsearbetet, samt att ha varit med och grundat Norrköpingsklubben. Mötet 
instämmer.
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§16 Motion om Stora SM
En motion hade inkommit rörande upplägget på Stora SM i framtiden. Förslaget gick ut på att 
Stora SM skulle spelas med sex spelare så att man kan hålla tävlingen under tre dagar. Detta 
möjliggör för flera spelare som inte haft möjlighet att vara borta från jobb och familj eller 
andra ansvar under fem dagar att spela igen.

Efter en mycket lång, detaljerad och tidvis hetsig diskussion beslutades följande upplägg.

I Stora SM 2010 (och framöver) deltar sex deltagare. Till dessa platser kommer

● De tre främsta från föregående Stora SM

● Segraren från föregående Lilla SM

● En från rankinglistan

● Segraren i ett speciell kvaltävling. Kvaltävlingen spelas mellan fyran och femman från 
föregående Stora SM samt tvåan och trean från föregående Lilla SM

Utfyllnadsplatser ifall någon av dessa ej kan spela plockas från rankinglistan.

§17 Övriga frågor

a) Hederstitlar i korr-SM
Bengt Nyberg föreslog att några spelare som inte spelat korr-SM på många år, men ställer upp 
i årets korr-SM bör få sina gamla hederstitlar återinrättade trots inaktivitetsavdrag. Detta för 
att rankingen en spelare erhåller efter avslutad tävling beror på resultaten mot sina motspelare 
och deras hederstitlar. Då spelstyrkan på några av årets spelare inte alls ansågs motsvara deras 
verkliga spelstyrka och det därför skulle bli orättvist mot de övriga spelarna i tävlingen 
beslutades att följande ”återkommande” spelare skulle återfå sin senaste korr-hederstitel.

Stefan Karlsson 3 dan (från 1 kyu)

Tord Andersson 3 dan (från 1 kyu)

Peter Jonsson 2 kyu (från 4 kyu)

Martin Karlsson 1 kyu (från 2 kyu)

Förslaget godtogs med tillägget att inaktivitetsavdrag i framtiden enbart räknas om man på 
fem år inte spelat NÅGON tävling, livetävling eller ej.

§18 Mötets avslutning
Peter Jonsson förklarade mötet avslutat 19:49.
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