
Protokoll No. 1 2012-02-04

Protokoll fört vid Svenska Luffarschackförbundet ordinarie förbundsstämma 2011

Lördagen den 4 februari klockan 1700  Tid
Konstruktörsgatan 70, Linköping Plats
Paragraferna 1 t o m 16 Omfattning
Bengt Asplund, Tord Andersson, Peter Jonsson, Stefan Karlsson och Bengt 
Nyberg,  samt Björn Eriksson, Jan Fanell,  Martin Karlsson Tommy Maltell, 
Richard Sandström, Hans Sjöstedt, Joachim Theimer och Emma Warner

Närvarande

§ 1
Ordförande Bengt Asplund förklarade stämman öppnad klockan 1655.

Öppnande

§ 2
Förbundsstämman befanns vara stadgeenligt utlyst.

Mötets stadgeenliga 
utlysande

§ 3
Samtliga 13 närvarande medlemmar befanns ha rösträtt.

Fastställande av 
Röstlängden

§ 4
Dagordningen godkändes utan ändringar, men med önskemål från Peter och 
Tord om frågor att ta med under § 15 övriga frågor. Peters förslag om bidrag 
till deltagare i Lag-VM, föreslogs att tas upp under § 11 Budgetförslag.

Fastställande av 
dagordning

§ 5
a) Till mötesordförande valdes sittande Bengt Asplund.

b) Till mötessekreterare valdes sittande Bengt Nyberg.

c) Till  rösträknare  tillika  justerare  valdes  Björn  Eriksson  och  Stefan 
Karlsson. 

Val av mötesordför-
ande och sekreterare 
samt rösträknare 
tillika justerare

c) Justeringsmän

§ 6
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Bengt Asplund, godkändes och lades till 
handlingarna. (Den finns nu på vår hemsida)

Verksamhetsberättel
sen

§ 7
Kassören Stefan Karlsson föredrog Resultaträkningen med årets  resultat  kr 
5 354,67 och Balansräkningen som visade förbundets tillgångar som var kr 
61 565,90 varav eget kapital kr 44 523,92.
Resultat  och  balansräkningen  godkändes/fastställdes  enligt  revisorernas 
hemställan och lades till handlingarna.

Resultat och balans-
räkning för verk-
samhetsåret 2011
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§ 8
a) Bengt Nyberg presenterade sin rapport  (med en bilaga) från Korr-SM, 

från Materialförsäljningen och från Historiken. 
b) Rankingkommittéen med Richard Sandström, Tord Andersson och Bengt 

Asplund presenterade sin verksamhet där Richard är ordförande, Tord har 
hand om Rankinglistan  för  renju och poängligan,  Bengt  har  hand om 
rankinglistan för Gomoku samt Hederstitlar och Rankingtitlar.

c) Peter  Jonsson meddelade  att  breddsatsningen kunde få  genomslag  vid 
Lag-VM i Kina.

Rapporter från 
kommittéer för verk-
samhetsåret 2011
b) 
Rankingkommittéen

c) 
Tävlingskommittèen

§ 9
Revisor  Richard  Sandström läste  upp  Revisionsberättelsen,  där  revisorerna 
hemställde att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret.

Revisorernas berät-
telse för verksam-
hetsåret 2011

§ 10
Enligt  rekommendation  från  revisorerna,  beviljar  stämman  den  avgående 
styrelsen full ansvarsfrihet för det  gångna verksamhetsåret 2011.

Ansvarsfrihet för 
den avgående 
styrelsen

§ 11
Stefan redogjorde för ett budgetförslag som var i balans på ca 10 000 kr.
Peter föreslog att vi skulle ge ett resebidrag på 3 000 kr till någon/några som 
vill åka med till lag-VM i Kina, men som hade svårt ekonomiskt.
Stämman beslutade; att med tillägg av Peters förslag godtaga budgetförslaget.

Budgetförslag för 
verksamhetsåret 
2012

§ 12
Stämman  beslutade att  behålla  de  nuvarande  medlemsavgifterna  även  för 
verksamhetsåret 2013, d v s enligt följande.
Vuxen 150, Vuxen förstagång 75 kr, Ungdom 70, Ungdom förstagång 35 kr, 
Familj 200 kr och Familj förstagång 100 kronor.

Medlemsavgifternas 
storlek för verksam-
hetsåret 2013

§ 13
Val av styrelse och övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2012.

a) Sittande ordförande Bengt Asplund omvaldes för år 2012.
b) Följande fyra styrelseledamöter omvaldes för år 2012, Tord Andersson, 

Stefan Karlsson, Peter Jonsson och Bengt Nyberg.
c) Till suppleanter i styrelsen, i angiven turordning valdes följande personer.

1Irene Karlsson, 2Emma Warner och 3Christina Källman.
d) Till revisorer för 2012 omvaldes Richard Sandström och Björn Wallgren. 

Till revisorssuppleant valdes Tommy Maltell.
e) Till  valberedare  valdes  Martin  Karlsson  och  Joachim  Theimer  med 

Martin som sammankallande.
f) Till redaktör för ”Fem i Rad”, omvaldes Bengt Nyberg.
g) Till Webbansvarig för hemsidan, omvaldes Tommy Maltell.
h) Till internationell kontaktman för RIF, omvaldes Peter Jonsson.

Val av styrelse m.m.
 
a) Ordförande
b) Övriga 
styrelseledamöter
c) styrelsesuppleanter

d) Val av revisorer + 
revisorssuppleant
e) Val av 
valberedning
f) Redaktör för F i R
g) Webbansvarig
h) RIF kontaktman
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§ 13 forts.
i) Till svensk representant till RIF:s årsmöte, omvaldes Peter Jonsson
j) Till tävlingskommittèen valdes Emma Warner, Peter Jonsson och Björn 

Lind med Emma som ordförande.
k) Till  kommitté  för  rankinglistor  och  hederstitlar  valdes  Richard 

Sandström,  Tord  Andersson  och  Bengt  Asplund,  med  Richard  som 
ordförande,  Tord  som  ansvarig  för  Rankinglistan  för  Renju  samt 
poängligan och Bengt som ansvarig för rankinglistan för Gomoku samt 
hederstitlar och rankingtitlar.

l) Till uttagningskommitté, utsågs styrelsen.
m) Till ansvarig för medlemsregistret, omvaldes Stefan Karlsson.
n) Till ansvarig för medlemsutskick, F i R m.m. valdes Bengt Nyberg
o) Till ansvarig för materialförsäljningen, omvaldes Bengt Nyberg
p) Till  ansvarig  för  tidningsurklippsamling  och  historik,  omvaldes  Bengt 

Nyberg.
q) Till ansvarig för Korr-SM,omvaldes Bengt Nyberg.

Personval, forts. 
i) RIF representant
j) 
Tävlingskommittèen
k) 
Rankingkommittéen

l) 
Uttagningskommitté
m) Medlemsregister
n) Medlemsutskick
o) Materialförsälj.
p) Historiken

q) Korr-SM

§ 14
a) Förslag om regeländring för medlemskap, av Bengt Asplund.

Motionen  handlar  om  vikten  av  att  medlemmarna  betalar  sina 
medlemsavgifter för att få deltaga i sanktionerade tävlingar samt att få ta 
del av övriga förmåner i förbundet. Motionen med specifikation av de 
regelparagrafer som behöver ändras, bifogas till detta protokoll.
Stämman  godkände  detta  förslag  och  beslutade att  de  föreslagna 
regeländringarna skulle införas i spelreglerna för Renju och Gomoku.

b) Förslag om regeländring för inaktivitetsavdragen, Bengt Asplund.
Motionen  handlar  om de  5o  poängs  avdrag  per  år  som sker  på  våra 
rankinglistor för inaktiva spelare. Detta avdrag ger en felaktig värdering 
av  spelarnas  verkliga  spelstyrka  och  påverkar  dessutom  de  aktiva 
spelarnas ratingtal.
Bengt yrkar därför på att detta inaktivitetsavdrag tas bort.
Motionen med specifikation av de regelparagrafer som behöver ändras, 
bifogas till detta protokoll. 
Stämman  godkände  detta  förslag  och  beslutade att  de  föreslagna 
regeländringarna skulle införas i spelreglerna för Renju och Gomoku. 

c) Förslag om att införa födelsedata i medlemsregistret, av Bengt Nyberg.
Motionen med specifikation av motiveringarna bifogas detta protokoll.
Stämman beslutade att rekommendera detta för de medlemmar som inte 
har något emot att lämna ut sitt födelsedata (Obs! Inte personnummer).

d) Förslag på kandidat för val till årets medlem, av Bengt Nyberg
Bengt föreslog Tommy Maltell för hans fina jobb med hemsidan.
Stämman valde Tommy Maltell till årets medlem.

Övriga inkomna 
motioner
a) Medlemskap

b) Inaktivitetsavdrag

c) Födelsedata

d) Årets medlem

§ 15
a) Stämman diskuterade de olika spelöppningsregler som nu används inom 

RIF, för att vi ska kunna framföra ett förslag till RIF:s årsmöte.
Peter erbjöd sig att sätta samman information och att samla in uppgifter 
från medlemmarna, vad de tycker.

Övriga frågor
a) Öppningsreglerna

Fortsättning sid 4
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§ 15
a) Styrelsen tar efter denna undersökning, beslut om vilken regel vi skall 

framföra till RIF:s årsmöte.
b) Vetorätten som nu innehas av de tre länder (Japan, Ryssland och Sverige) 

som grundade RIF, kan i nuläget stoppa ett förslag t e x om regeländring 
som framförs till RIF, om en av dessa länder inlägger sitt veto.
Under  senare  år  har  det  ju  tillkommit  ett  flertal  länder,  vilket  gör  att 
denna vetorätt blir lite orättvis mot dessa länder.
Följande tre varianter diskuterades.
1/ Av Peter Jonsson, att avskaffa vetorätten helt.
2/  Av  Björn  Eriksson,  att  ge  vetorätt  till  alla  tre  grundarländerna 
gemensamt, alla tre måste inkomma med ett veto för att stoppa förslag.
3/  Av Hans Sjöstedt,  att  ge vetorätt  till  två av grundarländerna,  så  att 
minst två av dessa måste inkomma med ett veto för att stoppa ett förslag.
Majoriteten  på stämman  rekommenderade  Peter  att  försöka  verka  för 
förslag nr 3/ till RIFs årsmöte.
Peter har mandat att kompromissa fram till en bra lösning i denna fråga, 
bland de övriga länderna i RIF.

c) Tord Andersson ville ge någon belöning och framföra ett stort tack till 
VM-kommittén för ett mycket fint arrangerat VM.
Flera av stämmans deltagare instämde i detta tack och tyckte att dessa 
personer gjort ett mycket stort och fint arbete med VM, som många av 
deltagarna var mycket nöjda med.
Stämman föreslog;  att  ett  stort  tack  skulle  framföras  på  hemsidan till 
denna VM-kommitté.

Övriga frågor
a) Öppningsreglerna
fortsättning
b) Vetorätten

c) VM-kommittén

§ 16
Ordförande Bengt Asplund förklarade mötet avslutat klockan 1920

Avslutning

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