
Protokoll No. 7 2011-11-19

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Luffarschackförbundet SLSF

Lördagen den 19 november klockan 1830  Tid
KFUM Central i Stockholm Plats
Paragraferna 1 t o m 16 Omfattning
Bengt Asplund, Tord Andersson, Peter Jonsson, Stefan Karlsson och Bengt 
Nyberg, samt Björn Eriksson, Martin Karlsson och Richard Sandström

Deltagande

§ 1
Ordförande Bengt Asplund förklarade mötet öppnat klockan 1830.

Öppnande

§ 2
Dagordningen godkändes utan ändringar.

Dagordning

§ 3
Peter Jonsson valdes till justeringsman för detta möte.

Fastställande av 
Justeringsman

§ 4
Bordlagd fråga från styrelsemöte No. 6.
Behöver protokollen verkligen signeras på samtliga sidor.
Beslutades att: Protokollen ska signeras på alla sidor.

Signeringen av 
protokoll

§ 5
Bordlagd fråga från styrelsemöte No. 6.
a) Det totala överskottet från VM blev 5 357,25kr

Beslutades  att:  Av  detta  överskott  ska  50%  gå  till  RIF:s 
ungdomsfond och 50% till SLSF.
Stefan föredrog även följande ekonomifrågor.

b) Förbundet köpte i samband med VM in 20 st Tjeckiska renjubräden samt 
14 GO-set glasstenar (180 svarta + 180 vita per set). Seten har nu delats 
upp,  vilket  ger  oss  35  set  med  glasstenar  när  vi  säljer  dem  vidare 
(72+72).
Beslutades att:  Vi  säljer brädena för 150:-/st  och glasstenarna för 
150:-/renjuset. Ett komplett spelset med bräde och glasstenar säljes 
tillsammans för 250:-.

c) Vilket konto ska vi använda för en faktura från Smålands tryckeri  för 
tryckning av skrifterna ”50 Luffarschacksproblem” och ”Luffarschackets 
grunder”
Beslutades att: Denna faktura bokföres på Breddsatsningskontot.

d) Fakturan för annonseringen vid SM i Luffarschack i Hallsberg.
Beslutades att: Denna faktura bokföres på den gamla Kumlafonden.

Ekonomisk slut-
redovisning av VM
i Huskvarna

b) Spelmaterial

c) Tryckning av 
skrifter.

d) Faktura för SM i 
Luffarschack

§ 6
Ett antal frågor som hänsköts till RIF CC från General Assembly vid VM togs 
upp. (fortsättning sidan 2).

Status för aktuella 
frågor i RIF CC
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§ 6 forts.
Lag-VM i renju 2012, Renju-EM 2012, Gomoku-EM alt. Lag-EM i Gomoku 
2012, ungdoms-VM 2012 samt individuella VM i renju och gomoku 2013. En 
domarkommitté inom RIF och övriga kommissioners arbete. Kinas förslag till 
ny öppningsregel. Peter tar, som ordförande i RIF CC, tag i dessa frågor så att 
beslut kan tas så snart som möjligt. 

Status för aktuella 
frågor i RIF CC

§ 7
Svensk representation till Lag-VM i renju i 29 april t o m 5 maj 2012 som 
troligen går i Beijing, Kina.
Beslutades  Att:  A/  Richard  får  uppdraget  att  försöka  få  ihop  till  ett 
svenskt lag.
B/ Vi undersöker även möjligheten att ansöka om bidrag ur fonder för 
spelare som inte har möjlighet att själva finansiera resan.

Lag-VM i Renju

§ 8
Bordlagd fråga från styrelsemöte No. 6
Beslutades att: Följande preliminära tävlingsprogram ska gälla för 2012.
Lördag den 4 februari, Blixt-SM i Gomoku och Renju i Linköping.
Lördag & söndag den 3&4 mars, Svenska Cupen i renju, event. som nätcup.
Fredag t o m söndag den 30 mars/1 april, SM i Renju i Stockholm.
Söndag t o m lördag den 29 april/5 maj, Lag-VM i renju, troligen i Beijing.
Lördag den 19 maj, STORK Open i renju, i Stockholm.
Lördag den 16 juni  ,   Juniaden Gomoku i Jönköping.
Söndag den 17 juni, Juniaden Renju i Jönköping.
Lördag den 22 september, Upsala Renju Open i Uppsala.
Lördag & söndag den 20&21 oktober, Gomoku-SM i Jönköping.
Lördag & söndag den 10&11 november, Lag-SM i Stockholm
Lördag den 1 december, Wettercupen i renju, i Jönköping,  reserv. Linköping.

Tävlingsprogrammet 
för år 2012

§ 9
Bordlagd fråga från styrelsemöte No. 6.
a) Medlemskap i SLSF och vad man får för avgiften. Frågan diskuterades.

Eventuella beslut tas om motioner kommer in till årsstämman 2012.
b) När avgiften betalas och vilket år den gäller för. Stefan redogjorde för 

aktuella  regler,  att  avgiften  gäller  för  det  år  när  avgiften  betalas  in.
Undantag  enligt  §  8  i  Stadgarna;  För  nytillkomna  medlemmar  som 
betalar  in  medlemsavgiften  efter  den  1  september,  gäller  medlems-
avgiften för nästkommande år.

Medlemskap och 
medlemsavgifter

§ 10
Bordlagd fråga från styrelsemöte No. 6.
a) Ev. medräkning av utländsk spelare som regelbundet spelar i svenska 

tävlingar på våra rankinglistor!?
Beslutades att: Frågan behandlas individuellt för varje spelare av 
styrelsen när det uppkommer sådana fall. Inga sådana beslut togs 
upp nu. Fortsättning sidan 3, Inaktivitetsavdragen.

a) Utländska spelare 
och
b) inaktivitetsavdrag
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§ 10 forts.
b) Inaktivitetsavdragen  på  våra  rankinglistor.  Frågan  diskuterades  och 

beslutades tas upp på årsstämman om motioner inkommer i ärendet till 
dess.

b) inaktivitetsavdrag

§ 11
Bordlagd fråga från styrelsemöte No. 6.
Frågan om bristen på engagemang från medlemmar i att bidra med material 
till en tidning diskuterades.
Samtliga på mötet var överens om vikten av att tidningen fortlever. Alla kom 
överens om att göra en insats med artiklar som sändes in till redaktören senast 
27 november, detta i syfte att ett nytt nummer ska kunna utkomma senast i 
mitten av december. 

Fem i Rad

§ 12
Behovet av en svensk internetsajt för renju / gomoku där förbundet har visst 
inflytande diskuterades. 
Beslutades att: Vi undersöker vidare efter lämpliga befintliga sajter att 
satsa våra krafter på. 

Internetsajt för renju 
/ gomoku

§ 13
Utskick till medlemmar angående kommande förbundsstämma.
Beslutades  att:  Vi  gör  ett  utskick  med  vanlig  post  till  samtliga 
medlemmar  i  mitten  av  december  tillsammans  med  Fem-i-rad  med 
kallelse till förbundsstämma, info om motioner, och uppmaning att betala 
medlemsavgift för 2012. Inbetalningskort bifogas till  de som ej brukar 
betala via e-bank.

Medlemsutskick till 
Förbundsstämma

§ 14
Beslutades att: Vi kallar vid senare tillfälle till möte via internet.

Nästa styrelsemöte

§ 15
Tord tog upp ett förslag till en ”Tävlingshandledning” för alla som arrangerar 
tävlingar i renju och luffarschack. 
Beslutades att: Tord och Bengt A. tillsammans finslipar på ett komplett 
förslag till en sådan handledning.

Övriga frågor

§ 16
Ordförande Bengt Asplund förklarade mötet avslutat klockan 2035

Avslutning

------------------------------ -------------------------------- -----------------------------------
Ordf. Bengt Asplund Just. Peter Jonsson Vid protokollet, Bengt Nyberg
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