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1. NAMN OCH ÄNDAMÅL      

         

§1.1. Värmlands schackförbund, i fortsättningen kallat förbundet, är ett till Sveriges 

schackförbund(SSF) anslutet distriktsförbund, bestående av schackföreningar inom ett 

distrikt omfattande Värmlands län. Förbundets område fastställs av SSF centralstyrelse.

         Värmlands Schackförbund är liksom Sveriges Schackförbund ett ungdomsförbund.

§1.2. Förbundets uppgift är 

      - att leda schacklivet i Värmland och företräda värmländskt schack gentemot övriga 

distriktsförbund och SSF,   

      - att tillvarata spelares, föreningars och förbundets intressen,

      - att utfärda bestämmelser för och organisera förbundets tävlingar, samt          

     - att i övrigt främja schackspelet.

        

2. MEDLEMSKAP 

         

§2.1. Medlemmar i förbundet är schackföreningarna i Värmland. Föreningarnas enskilda 

medlemmar är tillika medlemmar i förbundet och SSF. 

         

§2.2. Föreningarna har egna stadgar och får fritt ordna sina angelägenheter om dessa inte 

strider mot förbundets syfte och verksamhet. 

         

§2.3 Beslut om bildande av ny förening fattas av den blivande föreningen själv, som sedan 

ansöker om medlemskap i förbundet, varefter förbundsstyrelsen verifierar ansökan och 

gör anmälan härom till SSF. 

         

§2.4 Medlemsrapportering sker i enlighet med SSF stadgar och enligt särskilt utfärdade 

bestämmelser.

         

3. ORGAN 

         

§3.1 Förbundets organ är årsmötet och förbundsstyrelsen. 

         

ÅRSMÖTE.

        

§3.2. Årsmötet är förbundets högsta organ. Samtliga beslut som fattas i andra organ inom 

förbundet kan prövas av årsmötet. 
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§3.3 Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som 

förbundsstyrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte utsänds till föreningarna senast en 

månad före mötet. 

         

§3.4 Årsmötet består av ombud för föreningarna. Även enskild medlem har närvaro- och 

yttranderätt. Förening har en röst för varje påbörjat tiotal medlemmar som har betalat 

förbundsavgift till VSF. Ingen förening får ha mer än en tredjedel av rösterna på 

årsmötet. 

         

§3.5 Ombud får med fullmakt från sin förening representera högst det antal ombud, som 

föreningen är berättigad till. Ombud får bara företräda sin egen förening. Ledamot eller 

suppleant av förbundsstyrelsen får inte vara ombud.

         

§3.6. Årsmöte är beslutsför med det antal ombud som infunnit sig. Beslut fattas, utom i 

ärende som anges i punkt 4 med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avslås förslaget. 

         

§3.7. Ärenden vid ordinarie årsmöte:    

   1. Justering av röstlängd    

  2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet   

    3. Val av 2 justeringsmän     

4. Mötets behöriga utlysande

  5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse

    6. Förbundsstyrelsens resultat- och balansräkning    

   7. Förbundsstyrelsens revisionsberättelse    

   8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen    

  9. Motioner och propositioner     

   10. Avgifter till förbundet    

 11. Val av ordförande i förbundsstyrelsen

Val av övriga ledamöter och suppleanter

12. Val av två revisorer med suppleanter    

13. Christian Bergmans Minnesfond: 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Val av styrelse och revisorer.

14. Val av valberedning  

          

§3.8. Fråga som förbundsstyrelsen önskar hänskjuta till årsmötet skall delges föreningarna 

senast 14 dagar före årsmötet.
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§3.9. Motionsrätt till årsmötet tillkommer föreningarna och enskilda medlemmar. Motion 

skall inges till förbundsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet. Motioner med 

förbundsstyrelsens yttrande skall tillställas föreningarna senast 14 dagar före årsmötet.

         

§3.10. Årsberättelse och ekonomisk redovisning skall vara föreningarna tillhanda senast 14 

dagar före årsmötet.

        

§3.11. Extra årsmöte inkallas av förbundsstyrelsen vid behov eller när minst tre föreningar som

tillsammans representerar minst 25 procent av det totala antalet enskilda medlemmar 

begär detta. Har sådan begäran inkommit skall det extra årsmötet hållas inom en månad.

Kallelse skall utsändas minst 14 dagar före det extra årsmötet och innehålla uppgift om 

vilka ärenden som skall behandlas.

       FÖRBUNDSSTYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

         

§3.12. Förbundsstyrelsen förvaltar förbundets angelägenheter och företräder förbundet i alla 

avseenden om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

         

§3.13. Förbundsstyrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter 

samt två till fyra suppleanter. Ordförandens mandattid är ett år, övriga ledamöters och 

suppleanters två år. Halva antalet väljs varje år. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice 

ordförande.

         

§3.14. Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Varje 

ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst utom vid sluten votering, då lotten avgör.

         

§3.15. Förbundsstyrelsen utser de kommittéer och särskilda organ som erfordras för att driva 

verksamheten, t ex skolkommitté och ratingbokförare.

         

§3.16. Förbundsstyrelsen får vid avgång av ledamot eller suppleant omedelbart tillsätta en ny 

suppleant på den vakanta platsen.

         

§3.17. Förbundets räkenskapsår är kalenderår.
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§3.18. Senast en månad före årsmötet skall revisorerna tillställas förbundsstyrelsens 

förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning. Revisorernas berättelse skall 

tillställas förbundsstyrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

         

§3.19. Valberedningen består av det antal medlemmar som fastställs av årsmötet. 

Mandatperioden är ett år. Valberedningen skall föreslå kandidater till förbundsstyrelsen 

och övriga uppdrag.

         

4. STADGEÄNDRING OCH FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

         

§4.1. För ändring av stadgar krävs beslut med minst 2/3 röstövervikt vid ordinarie årsmöte. 

         

§4.2. För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 röstövervikt vid två på varandra

följande årsmöten. Ett av årsmötena skall vara ordinarie årsmöte. Om förbundets 

upplösning beslutas skall årsmötet även besluta hur förbundets tillgångar skall 

disponeras. 

5. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

§5.1. Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattats i 

stadgeenlig ordning eller på annat sätt agerar till skada för Värmlands Schackförbund. 

Medlem kan avstängas från deltagande i förbundets verksamhet för viss tid, dock högst 

ett år. Uteslutning skall alltid föregås av skriftlig varning.

Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

Dessa stadgar har fastställts vid Värmlands Schackförbunds årsmöte 1992-03-14 och 

ändrats vid årsmötet 1995-03-11, 2002-04-07, 2007-04-15 och 2009-03-29

           

         

         


