
Södermanlands Schackförbunds stadgar 
Antagna vid Konstituerande Årsmöte 2019-08-08 

§1. Södermanlands Schackförbund
Södermanlands Schackförbund består av schackföreningar i Sörmland. 
Sörmland innefattar kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund,
Strängnäs, Trosa och Vingåker. 
Södermanlands Schackförbund hör till Sveriges Schackförbund (SSF). 

§2. Ändamål 
Södermanlands Schackförbund stödjer främst barn och ungdomsverksamhet med
schackanknytning. Södermanlands Schackförbund skall stödja föreningarna i deras uppbyggande
verksamhet i samhället, bland annat genom att sprida schackspelandet, organisera tävlingar och
representera föreningarna inför Sveriges Schackförbund och myndigheterna på regionsplanet. 

§3. Ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte genomförs årligen någon gång i augusti. 
Kallelse till årsmötet sänds till föreningarna senast tre veckor före årsmötet. 
Årsmötet 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. Inget ombud får företräda mer
än en förening. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som infunnit sig. 
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 

§4. Motioner 
Motioner kan lämnas till styrelsen, som sedan ger ett yttrande om motionerna. 

§5. Ärenden på årsmötet 
1. Val av ordförande och sekreterare på årsmötet. 
2. Val av två justeringsmän som jämte mötesordförande skall justera protokollet. 
3. Protokoll från föregående årsmöte. 
4. Styrelsens verksamhet. 
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning. 
4.2 Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning. 
4.3 Fastställande av balansräkning. 
4.4 Beviljande av ansvarsfrihet. 
5. Motioner och andra frågor från föreningar och styrelsen. 
6. Val av ordförande i Södermanlands Schackförbund. 
7. Val av kassör i Södermanlands Schackförbund. 
8. Val av sekreterare. 
9. Val av 2 övriga ledamöter. 
10. Val av revisor för styrelsens förvaltning. 
11. Val av en revisorssuppleant. 
12. Val av ombud vid Sveriges Schackförbunds kongress, samt val av suppleant. 
13. Val av valberedning (2 st) inför nästa årsmöte. 

§6. Extra årsmöte 
Extra årsmöte inkallas av styrelsen vid behov eller när minst två föreningar begär detta. Har
föreningar begärt extra årsmöte skall den hållas inom två månader räknat från den tidpunkt kravet
om extra årsmöte kom till styrelsen. Om kravet på extra årsmöte kom till styrelsen efter den 31
mars kan styrelsen hänskjuta frågan till ordinarie årsmöte. 
Kallelse skall sändas till föreningarna minst tre veckor före årsmötet och innehålla uppgift om vilka
specifika ärenden som skall behandlas. Om föreningar har begärt extra årsmöte skall styrelsen
yttra sig om begärt ärende. För övrigt gäller tillämpliga delar beträffande ordinarie årsmöte. 



§7. Årsredovisning och revisor
Verksamhetsåret är 1 maj till och med 30 april. Senast andra veckan i maj skall balansräkning och
resultaträkning lämnas till revisor, som skall lämna revisionsberättelse inom två veckor.
Revisionsberättelsen skall ingå i verksamhetsberättelsen. 

§8. Medlemsförteckning och avgiftsbetalning 
Förening skall registrera sina medlemmar i Sveriges Schackförbunds medlemssystem, samt betala
de avgifter som Sveriges Schackförbunds kongress fastställer för varje medlemstyp (barn och
ungdomar till och med 25 år, eller senior), till Södermanlands Schackförbund, som betalar till
Sveriges Schackförbund i sin tur.

§9. Policy inom förbundet
Södermanlands Schackförbund accepterar inte förekomst av droger eller våld inom sin
verksamhet. Södermanlands Schackförbund accepterar inte heller diskriminering med avseende
på kön, religion, etnisk härkomst eller sexuell läggning.

§10. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte med minst 2/3 röstövervikt. 

§11. Upplösning 
För upplösning av Södermanlands Schackförbund 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 Södermanlands
Schackförbunds tillgångar skall disponeras. 


