
Förbundsstämma 2013-02-02

Protokoll fört vid Svenska Luffarschackförbundet ordinarie förbundsstämma 2013

Lördagen den 2 februari klockan 1700  Tid
Konstruktörsgatan 70, Linköping Plats
Paragraferna 1 t o m 16 Omfattning
Bengt  Asplund,  Peter  Jonsson,  och  Bengt  Nyberg,  samt  Marcus  Eriksson, 
Tommy Maltell och Richard Sandström. Marcus lämnade stämman efter § 6. 

Närvarande

§ 1 Öppnande
Ordförande Bengt Asplund förklarade stämman öppnad klockan 1715.

Öppnande

§ 2 Utlysande
Förbundsstämman befanns vara stadgeenligt utlyst.

Mötets stadgeenliga 
utlysande

§ 3 Röstlängden
Samtliga sex närvarande medlemmar befanns ha rösträtt.

Fastställande av 
Röstlängden

§ 4 Dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar, men med önskemål från Peter att 
diskutera hur vi kan nå nya medlemmar § 15 övriga frågor. 

Fastställande av 
dagordning

§ 5 Mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes sittande Bengt Asplund.

b) Till mötessekreterare valdes sittande Bengt Nyberg.

c) Till rösträknare tillika justerare valdes Richard Sandström.

Val av mötesordför-
ande och sekreterare 
samt rösträknare 
tillika justerare

c) Justeringsman

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

Verksamhetsberättel
sen

§ 7 Bokslut
Ordförande Bengt Asplund föredrog Resultaträkningen med årets resultat kr 
2 374,12 och Balansräkningen som visade förbundets tillgångar som var kr 
64 189,23 varav eget kapital kr 49 386,22.
Resultat  och  balansräkningen  godkändes/fastställdes  enligt  revisorernas 
förslag och lades till handlingarna.

Resultat och balans-
räkning för verk-
samhetsåret 2012
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§ 8 Rapporter
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.  Björn 
Eriksson hjälper till med att ta fram nya program för Rankingberäkningar 
och för titelsystemet.

Rapporter från 
kommittéer för verk-
samhetsåret 2012
b) 
Rankingkommittéen

§ 9 Revisorsberättelsen
Revisor  Richard  Sandström läste  upp Revisionsberättelsen,  där  revisorerna 
föreslog  att  årsmötet  beviljar  den  avgående  styrelsen  ansvarsfrihet  för  det 
gångna  verksamhetsåret.  Revisorsberättelsen  godkändes  och  lades  till 
handlingarna.

Revisorernas berät-
telse för verksam-
hetsåret 2012

§ 10 Ansvarsfrihet
Enligt  rekommendation  från  revisorerna,  beviljade  stämman den avgående 
styrelsen full ansvarsfrihet för det  gångna verksamhetsåret 2012.

Ansvarsfrihet för 
den avgående 
styrelsen

§ 11 Budgetförslag
Bengt Asplund redogjorde för budgetförslaget som var i balans på ca 9 000 kr, 
en  liten  minskning  från  föregående  år.  Stämman  godkände  det  föreslagna 
budgetförslaget och det lades till handlingarna.

Budgetförslag för 
verksamhetsåret 
2013

§ 12 Medlemsavgifterna
Stämman  beslutade att  behålla  de  nuvarande  medlemsavgifterna  även  för 
verksamhetsåret 2014, 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 2014

§ 13 Personval
Val av styrelse och övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2013.

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. Samt Björn Eriksson 
som femte styrelseledamötot

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.

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
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§ 13 forts.
h) Till internationell kontaktman för RIF, omvaldes Peter Jonsson.
i) Till svensk representant till RIF:s årsmöte, omvaldes Peter Jonsson
j) Till tävlingskommittèen nyvaldes styrelsen.
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. omvaldes 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.
h) RIF kontaktman
i) RIF representant
j) Tävlingskom.
k) Ranking-
kommittéen

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

q) Korr-SM

§ 14 Motioner
a) Förslag om förtydliganden av titelsystemet, av Björn Eriksson.

Motionen  syftar  till  att  justera  beskrivningen  av  titelsystemet  för  att 
undvika tveksamheter. 
Beslutades, ”att  Björn Eriksson och Bengt  Asplund ges i  uppdrag att 
tillsammans finslipa på regeltexten och att senast 31 mars 2013 inkomma 
till Styrelsen med ett exakt förslag, vilket Syrelsen sedankan besluta om”.

b) Förslag att införa ”Årliga åtagande för SLSF”, avBjörn Eriksson.
Motionen  handlar  om  att  införa  ett  nytt  dokument  kallat  ”Årliga 
åtaganden för SLSF”, som skall underlätta för styrelsen att komma ihåg 
vad som beslutats att genomföras varje år.
Stämman rekomenderade styrelsen att använda Björns förslag i arbetet 
med  tävlingsprogram  och  övriga  årliga  åtaganden,  men  att  styrelsen 
samtidigt har fria händer att modifiera dessa ”åtaganden” vid behov.

Övriga inkomna 
motioner
a) Titelsystemet

b) Årliga åtaganden

§ 15 Övriga frågor
a) Peter  föreslog;  att  några  av  oss  regelbundet  skulle  vara  inne  på  en 

spelsida  på  internet,  för  att  informera  och  spela  med  potentiella  nya 
medlemmar.
Stämman  diskuterade  detta  och  föreslog  t  e  x  ”playok.com”  som en 
lämplig kanal att försöka nå och aktivera nya spelare.

b) Richard föreslog; att vi skulle öppna en faceboksida åt förbundet med en 
länk  till  vår  hemsida,  för  att  komma  i  kontakt  med  möjliga  nya 
medlemmar. Richard fick i uppdrag att jobba vidare med detta.

Övriga frågor
a) Internetkontakter 
för nya spelare

b) Facebok

§ 16 Avslutning
Ordförande Bengt Asplund förklarade mötet avslutat klockan 1810

Avslutning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordf. Bengt Asplund Just. Richard Sandström Vid protokollet, Bengt Nyberg
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