
Svenska Luffarschackförbundet ordinarie förbundsstämma i Linköping den 17:e februari 
2007-02-17

§ 1 Mötet öppnas av Peter Jonsson.

§ 2 Mötet anses stadgeenligt utlyst.

§ 3 Röstlängd:

Tord Andersson, styrelseledamot
Marcus Eriksson, styrelseledamot
Petter Gardström, Uppsala
Peter Jonsson, styrelseledamot
Martin Karlsson, KFUM Luffarschack Jönköping
Stefan Karlsson, styrelseledamot

§ 4 Dagordningen fastställdes enligt förslag med följande tillägg:

• VM-kval
• Svenska Cupen
• BLIP mästerskap

§ 5 Till mötesordförande valdes Peter Jonsson och till mötessekreterare Stefan 
Karlsson.

§ 6 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Marcus Eriksson och Björn 
Lind.

§ 7 Verksamhetsberättelsen godkändes med ändring av en mening, innebörden 
”Tarannikovreglerna” byts ut mot ”Jonsson reglerna”. Resultat- och 
Balansräkning redogjordes för av Stefan Karlsson.

§ 8 Rapporter från kommittéer:

• Bengt Nyberg redogjorde för valberedningens arbete
• Bengt Nyberg redogjorde för korr-SM verksamheten
• Bengt Nyberg redogjorde för materialverksamheten under 2006
• Bengt Nyberg redogjorde för historiska tidningsurklipp etc
• Tord Andersson redogjorde för rankingkommitténs arbete under 2006

§ 9 Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Bengt Nyberg.

§ 10 Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Förslag till budget föredrogs av Stefan Karlsson. Godkändes enligt förslag.

§ 12 Medlemsavgiften för 2008 bestämdes till samma nivå som 2007.

§ 13 Val till styrelse och övriga förtroendeuppdrag gjordes enligt valberedningens 
förslag.



§ 14 Val av Årets Medlem bordläggs till nästa år.

§ 15 Diskussion kring nya regler för hederstitlar enligt Peter Jonssons förslag fördes. 
Principbeslut togs enligt förslaget, med delegation till styrelsen att ansvara för 
detaljerna.

§ 16 Tord Andersson redogör för sina motioner om förändrade rankingregler.

Tord Andersson redogör för sin motion 1. Beslutades enligt förslaget.

Tord Andersson redogör för förslag på förändringar av rankingreglerna 
avseende påverkan av utländska spelare, motion 2-4. Beslutades enligt motion 2.

Tord Andersson redogör för sin motion 5. Beslutades i enlighet med motionen.

§ 17 Tord Andersson redogör för sin motion om att modifiera krav på medlemskap 
vid sanktionerade tävlingar. Beslutades i enlighet med motionen. Styrelsen får i 
uppdrag att tolka och använda sig av beslutet. Dessutom kan förbundsstyrelsen 
besluta om avgiftsfrihet för deltagande i tävling avseende sanktioneringsavgift 
och startavgift när förbundet arrangerar.

 
§ 18 Övriga frågor:

• Peter Jonsson nämnde Lincoln-konventet under våren där vi borde vara 
representerade. Rickard Sandström och Marcus Eriksson utsågs att ta tag i 
frågan.

• VM-kval: Björn Lind utsågs till att samordna med intresserade. Preliminärt 
26-27 maj.

• Svenska Cupen: Kvarts- och semifinal spelas en och samma helg. Gärna 
närmre VM… Tävlingskommittén utreder.

• 50-årsjubiléet av SLSF 2/2 1958 – 2/2 2008; Borde genomföras något 
sådant, enligt Tord Andersson, Bengt Asplund, Petter Gardström och Stefan 
Karlsson.

§ 19 Mötet avslutades.

Linköping den 17 februari 2007,
Justeras:

Stefan Karlsson
Mötessekreterare Marcus Eriksson Björn Lind

Justerare Justerare


