
Protokoll No. 2 2012-11-07

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Luffarschackförbundet SLSF

Onsdagen den 31 oktober kl. 0000  t o m Tisdagen den 6 november kl. 2400 Tid
Internet, via e-post Plats
Paragraferna 1 t o m 11 Omfattning
Bengt Asplund (ordf), Tord Andersson, Peter Jonsson, Stefan Karlsson, Bengt 
Nyberg (sekr) och Christina Källman (suppleant)

Deltagande

§ 1
Bengt Asplund förklarade mötet öppnat via e-post den 31 oktober kl. 1153

Öppnande

§ 2
Kallelsen skickades ut via e-post till ordinarie ledamöter och suppleanter den 
29 oktober klockan 1838. Kallelsen godkändes av mötet

Kallelse

§ 3
Dagordningen godkändes med tillägg av två punkter under övriga frågor

Dagordning

§ 4
Peter Jonsson valdes att justera protokollet, jämte ordf. och sekr.

Fastställande av 
Justeringsman

§ 5
Det  tidigare  publicerade  preliminära  tävlingsprogrammet  för  år  2013 
godkändes av mötet

Tävlings-
programmet 

§ 6
Beslutades: att nästa ordinarie förbundsstämma hålls i Linköping direkt efter 
Blixt-SM i renju och  gomoku

Tid för kommande 
förbundsstämma

§ 7
a) Informerades  om SLSF:s fyra  hedersmedlemmar Berglund,  Hayakawa, 

Ohno  och  Tatsutomi  och  att  de  ska  likställas  med  vanliga  betalande 
medlemmar i medlemslistan.

b) Vi har sedan några år inte någon korrekt adress- eller kontaktuppgift till 
Christer Olsson, som stått som ”ständig medlem” sedan 60-talet.
Beslutades: att Christer Olsson avförs ur medlemsregistret.

Aktuell 
medlemslista
a) Hedersmedlem

b) Ständig medlem

§ 8
BN  önskade  (efter  förfrågan  av  tidigare  medlem)  att  medlemsformen 
”stödmedlem” borde införas i stadgarna
Majoriteten av styrelsen röstade för att inte stödja detta förslag för närvarande.

Fortsättning sidan 2 av § 8

Stödmedlem

Ordf.        Just. Sekr. Signaturer
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Avvikande synpunkt från Christina. Stödmedlem ska betala samma avgift som 
aktiv medlem, inte ett sätt att komma billigt undan, utan en markering att man 
gillar förbundets sätt att jobba även fast man inte är aktiv.

Stödmedlem

§ 9
Det finns behov av en  allmän översyn av förbundets stadgar.
Beslutades: att en allmän översyn av förbundets stadgar bör göras.
BA och  BN arbetar  tillsammans  här.  Förslag  läggs  fram för  styrelsen,  för 
vidare förankring när detta arbete är klart.

Stadgarna

§ 10
a) Förslag från Peter  om en grupp som träffas  via  internet  och anordnar 

tävlingar och umgås socialt regelbundet. Ambitionen är att synas utåt och 
attrahera både nya och gamla spelare.
Idén stöds av Styrelsen

b) Beslutades: att  en  formalisering  av  vilka  som  kan  räknas  som 
ungdomsmedlemmar ska göras.
Det beslutades att medlemsavgift för ungdom gäller för alla som är högst 
19 år vid årets början (dvs 1 januari kl. 0000). För år 2013 innebär det att 
personer födda 1993 eller senare räknas som ungdomsmedlemmar.

Övriga frågor
a) Hur kan vi synas 
bättre utåt

b) Hur räknas 
ungdomsmedlem

§ 11
Mötet avslutades den 7 november klockan 0031. 

Avslutning

------------------------------ -------------------------------- -----------------------------------
Ordf. Bengt Asplund Just. Peter Jonsson Vid protokollet, Bengt Nyberg
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