
Protokoll No. 2 2013-08-23

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Luffarschackförbundet SLSF

Onsdagen den 20 april kl. 0112  t o m fredagen den 23 augusti kl. 2316           Tid 
Internet, via e-post Plats
Paragraferna 1 t o m 7 Omfattning
Bengt Asplund (ordf), Tord Andersson, Björn Eriksson, Peter Jonsson, Stefan 
Karlsson, Bengt Nyberg,  Christina Källman (suppleant)  och Emma Warner 
(suppleant)

Deltagande

§ 1
a) Bengt Asplund förklarade mötet öppnat den 20 april kl. 0112 via e-post till

alla styrelsemedlemmar och suppleanter.
b) Kallelse skickades via e-post fredagen den 12 april kl. 1352.

Öppnande
a) Öppnande

b) Kallelse

§ 2
Den föredslagna dagordningen godkändes.

Dagordning

§ 3
Björn Eriksson valdes att justera protokollet, jämte ordf. och sekr.

Fastställande av 
Justeringsman

§ 4
Styrelsen konstituerade sig enligt följande.
a) Till kassör valdes Stefan Karlsson
b) Till sekreterare valdes Bengt Nyberg
c) Till vice ordförande valdes Peter Jonsson

Styrelsen

a) Kassör
b) Sekreterare
c) Vice ordförande

§ 5
a) Tidningen  ”Fem  i  Rad” och  de  högre  kostnaderna  (ca  40:-/st)  för 

tryckning diskuterades. Synpunkter framfördes från Peter om att försöka 
hitta  ett  billigare  tryckeri,  från  Bengt  Nyberg  och  Christina  - att 
papperstidningen  skall  ingå  i  medlemsavgiften  som  idag,  från  Bengt 
Asplund  - att ta en extra avgift av medlemmar som önskar tidningen i 
pappersformat.
Inget beslut togs i frågan.

b) Gomoku-SM 2013. Det förvarnades om en ev. ändring av tid i tävlings-
programmet för Gomoku-SM till 19-20/10 (tidigare står det 26-27/10 i 
tävlingsprogrammet).
Beslut om datum togs ej, men datumet är ändrat i samråd mellan Peter, 
Bengt N., och KFUM-Ungdommens hus till 19-20/10.

c) Medlemsavgifterna. Det diskuterades om att påminnelser bör skickas ut 
till tidigare medlemmar som inte betalat innevarande års avgift.
Inga beslut togs.

d) Styrelsens ”årliga åtaganden” - dokumentet, tillägg, ändringar m.m.
Punkten gäller den motion av Björn Eriksson som hänvisades till (forts) 

Nya frågor
a) ”Fem i Rad”

b) Gomoku-SM

c) Medlemsavgiften

d) Årliga åtaganden
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§ 5
d) styrelsen av årsmötet. Välformulerade inlägg med olika synpunkter om 

vad ett nytt dokument ska innehålla gjordes av Björn, Bengt A. Bengt N. 
Tord och Emma.
Något beslut togs ej.

e) Förslag till ändring i tävlingsreglerna i renju - titelsystemet.
Punkten gäller motionen av Björn Eriksson som hänvisades till styrelsen 
av årsmötet. Endast Björn kommenterade frågan.
Inget beslut togs i frågan.

d) Årliga åtaganden

e) Titelsystemet

§ 6
Kommande möte … och ev. övriga frågor.
Önskemål  framfördes om något styrelsemöte ”live”.
Inget beslut togs här.

Övriga frågor

§ 7
Det sista inlägget på mötet gjordes den 27 april kl 2231 av Björn Eriksson.
Styrelsemötet förklaras därför i  efterhand (av Bengt Asplund) som avslutat 
den 30 april 2013.

Avslutning

------------------------------ -------------------------------- -----------------------------------
Ordf. Bengt Asplund Björn Eriksson Vid protokollet, Bengt Nyberg
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