Protokoll fört vid U-schacks kongress den 8 juni 2021 webbmöte
Deltagare: Erik Degerstedt, Rasmus Myklebust, Urban Lundbäck VSK, Gert Åkerman VASK,
Björn Johansson Arboga SK, Roger Andersson U-Schack
§1.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2.

Till ordförande för mötet valdes Erik Degerstedt. Till sekreterare valdes Urban
Lundbäck.

§3.

Dagordning och kallelse godkändes.

§4.

Till justeringsmän valdes Rasmus Myklebust och Gert Åkerman.

§5.

Justering av röstlängden genomfördes. Tre föreningar var representerade.
Rasmus Myklebust VSK, Björn Johansson Arboga SK och Gert Åkerman VASK var
röstombud för sina föreningar.

§6.

Inga förslag på parentationer har inkommit, men Björn J meddelade att Bengt
Bengtsson Kungsörs SK gått bort. En tyst minut hölls för Bengt och eventuellt ej
rapporterade avlidna medlemmar.

§7.

Protokollet från föregående års kongress godkändes och lades till handlingarna.

§8.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna efter påpekande om att
vissa rättningar i medlemssiffror skulle göras.

§9.

Resultat- och balansräkningarna gicks igenom.
Årets resultat blev + 73 kkr vilket var över budget, huvudsakligen beroende på att
utgifter för alla tävlingar och stor del av Schackfyran utgick p.g.a. pandemin. Bidragen
som baseras på föregående års medlemsantal för ungdomar och betalas ut med
ytterligare ett års förskjutning har inte hunnit påverkas av pandemin ännu. U-Schacks
ekonomi är mycket god, men vi förväntar oss några sämre år ekonomiskt framöver.

§10.

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

§11.

Resultat- och Balansräkningen fastställdes.

§12.

Mötet beslöt enligt revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret. I beslutet deltog inte styrelseledamöter.

§13.

Inga motioner eller propositioner hade inkommit inför mötet.

§14.

Avgiften till U-schack för 2020 fastställdes enligt gällande praxis till av SSF fastställd
avgift för 2021 +30 kronor och för juniorer till SSF:s avgift för 2021 + 0 kr. SSF:s avgift
beslutas vid kongressen.

§15.

Till ordförande på ett år valdes Erik Degerstedt.

§16.

Till kassör på ett år valdes Urban Lundbäck.

§17.

Till styrelseledamöter på två år valdes:
Björn Johansson Arboga SK (omval) och Roger Andersson (omval).
Rasmus Myklebust har ett år kvar på sitt förordnande.
John Svensson har avgått ur styrelsen och förslag på ersättare mottages tacksamt.
Styrelsen består således av tre ledamöter förutom ordförande och kassör.

§18.

Till revisorer på ett år valdes Staffan Jansson (omval) och Robert Granath (omval).

§19.

Till revisorssuppleant på ett år valdes André Nilsson (omval).

§20.

Roger Andersson och Rasmus Myklebust valdes till ombud vid SSF:s digitala kongress
4/7 och Urban Lundbäck som suppleant. Rasmus representerar U-Schack med två
röster och Roger med en röst. Om en av dessa två inte kan delta vid kongressen
övertar den andre den frånvarandes röster.
Erik ansvarar för att fullmakt skickas till SSF.
En motion från Manhems SS till SSF diskuterades. Motionen begär att 66% av de
extra bidragen från MUCF pga pandemin delas ut till klubbar och distrikt i stället för
normala 30% av bidrag från MUCF. Mötet ansåg att motionen borde avslås dock med
förbehållet att om kompromissen med en omfördelning av bidragen enbart för 2021
och 2022 är SSF:s linje så har ombuden mandat att rösta för detta.

§21.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta hand om valberedningen.

§22.

Till firmatecknare var för sig valdes ordförande och kassör.

§23.

Inga övriga frågor, men ordföranden informerade om att en process pågår om att
eventuellt deltidsengagera en distriktsinstruktör i samarbete med annat distrikt och
SSF. Instruktören ska i huvudsak hjälpa till med schackfyran i länet och inget
arbetsgivaransvar läggs på U-Schack.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Västerås 2021-06-09
........................................
Sekreterare Urban Lundbäck

.........................................
Justerare Gert Åkerman

........................................
Mötesordförande Erik Degerstedt.

.........................................
Justerare Rasmus Myklebust

