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§1. U-Schack 
U-Schack består av schackföreningar i Västmanlands län. 
U-Schack hör till Sveriges Schackförbund (SSF). 

 
§2. Ändamål 
U-Schack skall stödja föreningarna i deras uppbyggande verksamhet i samhället, bland annat genom 
att sprida schackspelandet, organisera distriktsförbundets tävlingar och representera föreningarna 
inför landsförbundet (SSF), andra distriktsförbund och myndigheterna på länsplanet. 
U-Schack bedriver huvudsakligen ungdomsverksamhet med schackanknytning. 
Senior- och ungdomsverksamhet skall i huvudsak bära sina egna kostnader. 
 
§3. U-Schacks organ 
U-Schacks organ ar kongressen, styrelsen och kommittéer. 
U-Schacks styrelse beslutar om sammansättningen av kommittéerna. 
 
§4. Ordinarie kongress 
Ordinarie kongress hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till kongressen sänds till föreningarna senast 14 dagar före kongressen. 
Kongressen består av ombud för föreningarna, men även enskilda medlemmar får närvara och yttra 
sig. Varje förening har en röst var. Varje förening får sända ombud. Ombuden skall visa fullmakt från 
sin förening. Inget ombud får företräda mer än en förening. Kongressen är beslutsmässig med det antal 
ombud som infunnit sig. 
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har kongressordföranden utslagsröst. 
 
§5. Motioner 
Motioner från föreningar skall sändas till U-Schacks styrelse senast den 1 april. Motionerna sänds 
sedan till föreningarna i samband med kallelsen. Styrelsen skall ge ett yttrande om motionerna. 
Motioner från Styrelsen eller kommittéerna sänds också med i samband med kallelsen. 
 
§6. Ärenden på kongressen 
1. Val av ordförande och sekreterare vid kongressen. 
2. Val av två justeringsmän som jämte kongressordförande skall justera protokollet. 
3. Justering av röstlängden och kontroll av fullmakter 
4. Protokoll från föregående kongress. 
5. Styrelsens verksamhet. 
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning. 
5.2 Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning. 
5.3 Fastställande av balansräkning. 
5.4 Beviljande av ansvarsfrihet. 
6. Motioner och andra frågor från föreningar, kommittéer och styrelsen. 
7. Avgifter till U-Schack. 
8. Val av ordförande i U-Schack. 
9. Val av kassör i U-Schack. 
10. Val av övriga ledamöter minst 3 st. 
11. Val av två revisorer för styrelsens förvaltning. 
12. Val av en revisorssuppleant. 
Anmärkning: Vid val av revisorer får styrelseledamöterna inte delta. 
13. Val av ombud vid SSF kongress, samt val av suppleant. 



14. Val av valberedning (2 st) inför nästa kongress. 
 
§7. Extra Kongress 
Extra kongress inkallas av styrelsen vid behov eller när minst tre föreningar begär detta. Har föreningar 
begärt extra kongress skall den hållas inom två månader räknat från den tidpunkt kravet om extra 
kongress kom till styrelsen. Om kravet på extra kongress kom till styrelsen efter den 31 januari kan 
styrelsen hänskjuta frågan till ordinarie kongress. 
Kallelse skall sandas till föreningarna minst två veckor före kongressen och innehålla uppgift om vilka 
ärenden som skall behandlas. Om föreningar har begärt extra kongress skall styrelsen yttra sig om 
begärt ärende. För övrigt gäller tillämpliga delar beträffande ordinarie kongress. 
 
§8. Styrelse, arbetsutskott och särskilda organ 
U-Schacks angelägenheter förvaltas av styrelsen, som företräder U-Schack i alla avseenden om inte 
stadgar eller kongress föreskriver annat. 
Arvode utgår ej till U-Schacks styrelse och kommittéer. 
Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter och suppleanter. Ordförandens 
mandattid är ett år och övriga ledamöters är två år där hälften väljs varje år. 
Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
Styrelsen utser ledamöter till kommittéerna. 
 
§9. Kommittéer 
U-Schacks verksamhet handhas huvudsakligen av tre kommitéer. Tävlingskommittén, 
Schackfyrankommittén och Utbildningskommittén. 
Kommittéerna skall underrätta styrelsen om sin verksamhet. 
Kommittéernas ekonomiska ramar fastläggs av styrelsen. 
 
§ 10. Årsredovisning och revisorer 
Verksamhetsåret är för alla organ är 1 maj till och med 30 april. 
Senast andra veckan i maj skall balansräknlng och resultaträkning lämnas till revisorerna, som skall 
lämna revislonsberättelse inom två veckor. Revisionsberättelsen skall ingå i verksamhetsberättelsen. 
 
§11. Medlemsförteckning och avgiftsbetalning 
Förening skall registrera sina medlemmar i  Sveriges Schackförbunds medlemssystem och till U-Schack 
betala av U-Schack beslutad medlemsavgift för dessa. 
 
§12. Registrering 
Se SSF:s stadgar. 
 
§13. Varning och avstängning 
Enskild spelare eller förening, som bryter mot U-Schacks stadgar eller tävlingsbestämmelser eller 
uppträder olämpligt i tävlingslokal eller i andra schackliga sammanhang, kan av styrelsen varnas eller i 
svårare fall avstängas viss tid. Avstängningen innebär att vederbörande inte får delta i tävlingar eller 
andra schackliga evenemang som ordnas av U-Schack. 
 
§14. Hedersledamot 
Hedersledamot kan utses av kongressen på förslag av styrelsen. 
 
§15. Tävlingsbestämmelser 
inom U-Schack gäller särskilt utfärdade “Tävlinqsbestämmelser för U-Schack”. Tvister vid U-Schacks 
tävlingar avgörs av tävlingsledningen. 



 
§16. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid kongress med minst 2/3 röstövervikt. 
 
§17. Upplösning 
För upplösning av U-Schack krävs beslut med minst 2/3 röstövervikt vid två på varandra följande 
kongresser. En av kongresserna skall vara ordinarie kongress. 
Om förbundets upplösning beslutas, skall kongressen även besluta hur U-Schacks tillgångar skall 
disponeras. 


