
Protokoll No. 1 2012-03-25

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Luffarschackförbundet SLSF

Onsdagen den 21 mars klockan 1749  t o m Söndagen den 25 mars kl. 2400 Tid
Internet, via e-post Plats
Paragraferna 1 t o m 8 Omfattning
Bengt  Asplund,  Tord  Andersson,  Peter  Jonsson,  Stefan  Karlsson,  Bengt 
Nyberg och Christina Källman

Deltagande

§ 1
Ordförande Bengt  Asplund förklarade mötet  öppnat,  genom ett  utskick  till 
styrelse och suppleanter med förslag till dagordning den 21 mars kl. 1749

Öppnande

§ 2
Kallelse skickades ut via e-post till ordinarie ledamöter och suppleanter den 
14 mars klockan 1125. Kallelsen godkändes av styrelsen

Kallelse

§ 3a
Dagordningen godkändes med tillägget <val av justeringsman>.

Dagordning

§ 3b
Stefan  Karlsson som var  i  tur  och  har  deltagit  i  diskussionerna  utsågs  till 
justeringsman för detta möte.

Fastställande av 
Justeringsman

§ 4
a/ Till Vice ordförande valdes Peter Jonsson.
b/ Till Sekreterare valdes Bengt Nyberg.
c/ Till Kassör valdes Stefan Karlsson.
d/ Inga övriga poster eller uppdrag valdes f.n.

Val av styrelse
a/ Vice ordförande
b/ Sekreterare
c/ Kassör
d/ Övriga poster

§ 5
Det informerades om suppleanternas roll i styrelsearbetet: 1) Irene Karlsson, 
2) Emma Warner och 3) Christina Källman. De kallas till alla styrelsemöten 
och kan deltaga i diskussionerna, men har endast rösträtt (i turordning) om 
någon av de ordinarie ledamöterna är frånvarande. Vid möten via e-post på 
internet räknas ledamot som närvarande vid mötet om denne visat sig med 
något  inlägg  på  mötet.  OBS!  Inkludera  samtliga  e-postadresser  (även 
avsändarens)  i  huvudadressfältet.  Ange  inte  adresserna  under  ”Kopia  till”. 
Svar kan då ges till  alla på tidigare e-postmeddelanden genom att  använda 
knappen ”Svara alla” så att inte någon e-postadress missas.
Ordinarie  ledamöter  i  styrelsen  är  fram till  nästa  ordinarie  årsmöte,  Bengt 
Asplund, Tord Andersson, Peter Jonsson, Stefan Karlsson och Bengt Nyberg. 
Vid behov av brådskande beslut kan även möten tas via telefon, vilka sedan 
protokollföres vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Suppleanternas roll i 
styrelsearbetet, samt 
information om hur 
vi lämnar våra 
synpunkter

Ordf.        Just. Sekr. Signaturer
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§ 6
Det svenska deltagandet vid Lag-VM i renju i Kina.
Då vi inte lyckades samla ihop till ett komplett lag ens med hjälp från andra 
länder, så beslutades att inte utse några svenska representanter till årets Lag-
VM i renju.

Lag-VM i Kina

§ 7
Frågan  om  tävlingsprogram  för  år  2013  togs  upp  av  Bengt  Nyberg  som 
föreslog att åtminstone vårens tävlingar skulle behandlas så snart som möjligt.
Blixt-SM i Gomoku och Renju är klart till den 4 februari.
Förslag till övriga tävlingar.
a) Svenska Cupen i Renju 2013, början av mars.
b) SM i Renju 2013, i början av april.
c) en endagars Gomokutävling i början av maj.
d) Juniaden, i början eller mitten av juni.
Bengt  Asplund  vill  uppmana  Tävlingskommittén  att  förbereda  ett  mer 
detaljerat förslag som kan tas upp till beslut på kommande möten.
OBS! Inga beslut togs under denna punkt.

Tävlingsprogrammet 
för år 2013

§ 8
Mötet avslutades den 25 mars klockan 2400. 

Avslutning

------------------------------ -------------------------------- -----------------------------------
Ordf. Bengt Asplund Just. Stefan Karlsson Vid protokollet, Bengt Nyberg
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