
STADGAR för NORDVÄSTRA SKÅNES SCHACKFÖRBUND (NVSSF)

Ursprungligen upprättade vid förbundets bildande 19 november 1950.
Godkända av Sveriges Schackförbund 27 januari 1952, när Nordvästra Skånes SF antogs som medlem i SSF.
Senast reviderade 2021-03-27.

§1 Ändamål
Förbundets ändamål är att anordna och leda schackturneringar och övrig schacklig 
verksamhet inom förbundets geografiska område, stimulera medlemsklubbarnas 
verksamhet och att i övrigt befrämja intresset för schackspelet. Geografiska området är 
Skåne, med tyngdpunkt inom kommunerna i Nordvästra Skåne.

§2 Värdegrund
Förbundet och dess medlemsföreningar ska vara demokratiskt uppbyggda där 
medlemmarna har ett reellt inflytande över verksamheten. Förbundet och dess 
medlemsföreningar tar avstånd från rasism och intolerans samt motarbetar 
våldsbejakande extremism. Förbundet och dess medlemsföreningar ska vara partipolitiskt 
obundna och sträva efter att spegla mångfalden i samhället, med vilket menas allas lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.

§3 Medlemskap
Förbundets medlemmar består av sammanslutningar (föreningar, klubbar, sällskap
etc.) för utövande av schackspel inom Nordvästra Skåne och angränsande område.
Som enhetligt begrepp för här omnämnda sammanslutningar användes i
fortsättningen orden klubb eller förening. Medlemskap beviljas av förbundets styrelse
efter skriftlig ansökan. Utträde ur förbundet beviljas av styrelsen efter skriftlig
anmälan. Förbundet är som underförbund anslutet till Sveriges Schackförbund,
hädanefter i texten förkortat till SSF.

§4 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall
hållas årligen under mars månad. Varje till förbundet hörande klubb äger inom sig att
utse ett ombud till årsmötet. Ombud får bara företräda den huvudklubb till vilken
ombudet är anslutet enligt SSF:s register över medlemmar.

Skolschackklubbar inom Nordvästra Skåne får dock företrädas endast av rektorn på
skolan där skolschackklubben är aktiv, eller en av rektorn skriftligen utsedd anställd
på skolan.

Ombud får inte företräda mer än en förening. Årsmötet är beslutfört med det antal
ombud som infunnit sig. Varje ombud får rösta för fulla antalet medlemmar i den
förening som ombudet representerar, och som var registrerade i SSF
medlemsregister senast den 31 januari det året, dock för högst 1/10 av hela det vid
årsmötet anmälda medlemsantalet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst
såvida ej annat är stadgat.

Kallelse, dagordning samt ordinarie årsmöteshandlingar skall sändas till varje klubb
senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Motion och ärenden som skall behandlas på
ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.



Vid ordinarie årsmöte skall bland annat följande behandlas:
1. Mötets behörighet, utlysande och kallande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll
4. Justering av röstlängden
5. Styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
9. Val av revisorer
10. Val av ombud till SSF
11. Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande år
12. Inkomna motioner och ärenden

§5 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner sådant påkallat eller om minst två till
förbundet anslutna klubbar skriftligen så påfordrar för visst ärendes avgörande. I
sistnämnda fallet skall extra årsmöte utlysas till senast två veckor efter det att
framställning härom inkommit. Kallelse skall ha utsänts senast en vecka före extra
årsmöte med angivande av ärende som föranlett det extra årsmötet.
Vid extra årsmöte får beslut fattas endast i ärende som föranlett mötets kallande.

§6 Styrelsen
Förbundets styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt det antal
ledamöter som årsmötet beslutar om. Mandatperioden för ordinarie ledamot är två år
och för suppleanter ett år. Styrelsen rekommenderas att konstituera sig omväxlande
så att sekreterare väljs ena året och kassör väljs andra året. Styrelsen är beslutsför
när minst 50 % av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen åligger bland annat att:
- verkställa ordinarie och extra årsmötes beslut
- sammankalla ordinarie och extra årsmöte
- ansvara för förbundets ekonomi och förvalta dess angelägenheter
- vid behov utse ytterligare kommittéer
- inom styrelsen utse kommittéordförande

§7 Tävlingskommitté
En tävlingskommitté kan antingen väljas av årsmötet eller utses av styrelsen. Alternativt 
kan styrelsen själv utgöra tävlingskommitté.
Tävlingskommittén åligger bland annat att:
- anordna förbundets seniortävlingar
- anordna kurser
- hålla kontakt med SSF och dess verksamhet
- i övrigt handha frågor som rör förbundets seniorverksamhet
- inför förbundet och dess styrelse svara för sin verksamhet

§8 Ordförande och vice ordförande
Ordförande leder förhandlingarna vid förbundets möte och styrelsens sammanträde.
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande.



§9 Sekreteraren
Sekreteraren åligger bland annat att:
- föra protokoll vid förbundets möten och styrelsens sammanträden
- uppgöra förslag till årsberättelse
- föra matrikel över anslutna klubbar och utsedda hedersledamöter i förbundet
- ombesörja förbundets korrespondens
- motta anmälningar till av förbundet anordnade tävlingar

§10 Kassören
Kassören åligger bland annat att:
- uppbära till förbundet inflytande medel och förvalta förbundets tillgångar
- föra förbundets räkenskaper, varvid avgifterna till SSF skall hållas vid särskild
räkning
- verkställa alla vederbörligen beslutade utbetalningar
- inbetala avgifterna till SSF

§11 Revisorer
Ordinarie årsmöte väljer årligen två revisorer jämte två suppleanter. Revisorerna
åligger att:
- genomgå styrelsens protokoll
- granska räkenskaperna
- till ordinarie årsmöte avge skriftlig berättelse över verkställd revision

§12 Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§13 Årsberättelse
Förbundets styrelse avger varje år en skriftlig berättelse över förbundets verksamhet
under det gångna verksamhetsåret.

§14 Klubbarnas räkenskaper
Klubb skall på framställning av förbundets styrelse ställa sina handlingar till
förfogande för granskning.

§15 Medlemsförteckning och avgiftsbetalning
a) Klubbarna skall varje år, enligt vad som bestäms i SSF:s stadgar, i SSF
medlemsregister registrera de medlemmar som tillhör och registrerats för klubben.
Samtidigt betalas medlemsavgifter till förbundet enligt SSF:s kongressbeslut.

b) Distriktsförbund skall varje år betala in medlemsavgifterna för anslutna klubbar till
SSF, enligt SSF:s kongressbeslut.

§16 Uppgifter om klubbstyrelse mm
Till förbundet ansluten klubb skall senast 14 dagar före förbundets årsmöte tillse att
uppgifter om klubbens styrelse och övriga funktionärer och relevanta uppgifter om
klubben är registrerade i SSF:s register.



§17 Efterrättelse av stadgar och beslut mm
Varje klubb tillhörande förbundet, även som dess styrelse och enskilda medlemmar,
är skyldiga att ställa sig till efterrättelser inom SSF:s gällande stadgar och
tävlingsbestämmelser samt att följa de beslut som på grund av nämnda stadgar och
tävlingsbestämmelser meddelats av SSF:s styrelse. Samma skyldighet gäller i fråga
om NVSSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser samt beslut, som på grund av
gällande bestämmelser meddelats av detta förbunds styrelse eller av förbundet eller
av styrelsen tillsatt tävlingsledning.

§18 Påföljd vid brott mot bestämmelser
Klubb eller enskild spelare som bryter mot vad i §17 stadgats, som handlat mot
hederns fordringar vid tävlingar eller som motarbetar tävlingens ändamål, kan av
styrelsen åläggas bestraffning, bestående av varning eller – när styrelsen finner
förseelsens art så påkalla – diskvalifikation på viss tid. Samma påföljd gäller för den
som anmält sig till tävling men utan giltigt förfall vägrat fullfölja densamma eller
uteblivit från tävlingen. Av styrelsen sålunda fattat beslut om diskvalifikation skall
respekteras av till förbundet hörande klubbar. Dock kan diskvalificerad enskild
spelare tillåtas delta i tävling inom den klubb han tillhör, om vederbörande
klubbstyrelse så medger. Beslut om diskvalificering gäller ej av SSF anordnade
individuella tävlingar eller lagtävlingar i vilka distriktsförbundet eller dess klubbar ej
med egna lag är representerade, såvitt beslutet ej underställts och sanktionerats av
SSF:s styrelse.

§19 Stadgeändring
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan ske endast på ordinarie årsmöte och
fordrar två tredjedels majoritet av de närvarande ombudens röster.

§20 Upplösning av förbundet
Upplösning av förbundet kan ej ske, så länge minst två klubbar önskar bibehålla
detsamma. I händelse av upplösning skall förbundets tillhörigheter och kassa
överlämnas till SSF, som har att ta vård därom under fem års tid efter upplösningen.
Återbildas under denna tid förbundet, skall tillgångarna återlämnas, i annat fall
tillfaller de SSF.


