Det Svenska Scrabbleförbundets årsmöte hölls detta år i Skärholmen den 10 juni 2012. Fem
personer närvarade, nämligen den dittills sittande ordföranden Johan Berner, kassören Roland
Olsson, sekreterare Zakarias Jonsson, och de två representanterna från valberedningen Johan
Rönnblom och Måns Eriksson.
Vid fastställande av röstlängd utsågs Johan Berner till mötesledare och tilldelades utslagsröst.
Mötet ansågs vara utlyst på ett riktigt sätt.
Sekreteraren antecknade, Johan Rönnblom och Måns Eriksson utsågs till justeringsmän, och Roland
utnämndes till rösträknare.
Verksamhetsberättelsen lästes upp, och ett par förändringar föreslogs. Att det hade spelats ett antal
internetturneringar under året, samt även en turnering i böjt scrabble, ansågs kunna läggas till i
redogörelsen. Även ett fel kring Rolands deltagande i tävlingskommittén verkade ha uppstått.
Det försenade bokslutet från år 2010 lästes upp för mötets deltagare och ansågs vara riktigt. Karin
Anderberg konfirmerade via telefon att bokslutet godkändes av henne och Erik Elvers, vilka
utgjorde förbundets revisorer. Även bokslutet från år 2011 lästes upp, men saknar än så länge
revisionsberättelse, då detta inte rimligen kunde utföras innan föregående års bokslut var
färdigbehandlat.
Ansvarsfrihet för 2010 års styrelse godkändes i efterhand. 2011 års styrelses ansvarsfrihet får
behandlas på ett kommande årsmöte. Styrelsen får avgöra om ett kortfattat extra årsmöte kan hållas
exempelvis i samband med SM.
Valberedningen presenterade därefter förslaget på den nya styrelsen, men först tackades Johan
Berner för den tid han tillbringat som förbundets ordförande med blommor och applåder. Som ny
ordförande föreslogs sedan Daniel Domert. Som kassör föreslogs Roland Olsson sitta kvar. Zakarias
Jonsson avträdde som sekreterare, och en ny sådan får den nya styrelsen utse vid behov. Förslaget
på förbundets ledamöter var Gerd Forss, Björn Jansson, Malin Ståhlner och Anna Jansson.
Tävlingskommitén föreslogs bestå av Inger Wingård, Zakarias Jonsson och Alexandra Svantesson.
Gunnar Andersson och Erik Elvers föreslogs som revisorer. Johan Rönnblom ansåg sig kunna
stanna kvar i valberedningen, och Johan Berner föreslogs väljas in däri för att efterträda Måns
Eriksson. Motiverigen till val av poster från valberedningens sida var en god spridning bland de
områden där det spelas aktivt, och även en önskan om nya deltagare i styrelsen. Valet av styrelse,
revisorer och valberedning godkändes av mötets samtliga deltagare.
Angående fastställande av avgifter diskuterades det bidrag som tidigare har delats ut av Sverok,
men som inte längre kan betalas ut. Anledningen är att reglerna för detta bidrag har ändrats, och
gäller numera endast om mer än 60% av föreningen utgörs av ungdomar under 25 år. Förbundet
beräknas därför gå i förlust under det kommande året, men ekonomin har länge varit god, och
förändringar av medlemsavgift och övriga åtgärder för att täcka upp summan bedömdes inte vara
nödvändig i nuläget. Inga kommande stora omkostnader har heller planerats.
Styrelsen ansvarar i övrigt för budgeten kommande år.
Inga propositioner fanns att ta ställning till, ej heller motioner detta år.
Flera diskussioner togs dock upp under övriga frågor. Behovet av periodvis inventering
diskuterades. Mötesdeltagarna tyckte att utrustningen kunde räknas och kontrolleras en gång per år,
och förslagsvis i samband med SM. Detta får dock den nya styrelsen avgöra om. Ett förslag togs

upp på att införa loggbok i lokalklubbars spelväskor, där man kan skriva vilken utrustning som
tillfälligt lånas, för att undvika att spel och annat kommer bort. Mötet kom fram till att den som vill
gärna får ta fram en sådan loggbok för sin lokalklubb, men det kommer inte att finnas ett krav på att
en sådan finns.
En synpunkt på tiden för årsmötet lyftes fram. Att årsmötet äger rum i juni ansågs vara för sent. Den
nya styrelsen tillträder då först under sommaren, och kan således bara förfoga över den senare
halvan av samma kalenderår. Naturligare skulle vara om årsmötet kunde hållas tidigare under året.
Någon gång mellan januari och mars kom på förslag. Då antogs också fler deltagare ha möjlighet att
delta på ett möte.
Man kunde konstatera att många medlemsavgifter inte har betalats in. Kassören ansågs i
fortsättningen få påminna och höra sig för kring detta hos arrangörer som inte betalat in dessa
medlemsavgifter inom en rimlig tid, förslagsvis en eller två månader. Även gamla avgifter som inte
betalats in ännu kommer det att påminnas om.
Ett annat diskussionsämne var reglerna för sanktionering av turnering. Förslaget var att införa ett
visst krav på en överensstämmelse mellan antal ronder och deltagare. Det ansågs inte lämpligt att
kunna spela många ronder på ett väldigt lågt antal deltagare i en ratinggrundande turnering.
Dessutom ville man införa ett tydligare krav på hur lång tid en enskild rond måste få ta. En match
beräknas ta 30 + 30 minuter, plus en rast på minst 5 minuter efteråt, och även en viss marginal för
paus under spelets gång, för syning av ord och tillkallande av domare med mera. Detta har varit
standard länge, men det finns ingen tydlig regel uppsatt. Förslaget är att en rond i planeringen av
turneringen måste beräknas ta 70 minuter. Detta är någonting som tävlingskommittén får diskutera,
och senare bestämma huruvida ett regelförtydligande måste göras eller inte.
Förbundet ska få ett organisationsnummer och förbundssajten ska skrivas över på organisationen.
Ordföranden och kassören ska då bli firmatecknare.
En skuld på 14000 kronor till en av förbundets medlemmar ska betalas ut snarast.
Möjligheten att spela ”herre på täppan” under de avslutande ronderna av SM diskuterades, och
ansågs vara ett bra alternativ till ren morad. Meningen med diskussionen var inte att införa en
förändring, utan endast att diskutera detta spelsystems för- och nackdelar på en större tävling, och
man ansåg att det hade sina förtjänster jämfört med det nuvarande systemet. Val av spelsystem är
förstås upp till arrangörerna själva att besluta om.
Nya uppgifter kring skötseln av förbundets hemsida delades ut. Gustaf Bergström har hittills varit
ansvarig för sajtens drift och underhåll, och tanken med att nu dela upp sysslorna är att han inte ska
behöva ha ett löpande ansvar i fortsättningen. Istället vill man fördela uppgifterna på flera personer.
Styrelsen ska givas rättigheter att hantera många av de funktioner som finns under sajten, och
Gustaf kan hänvisa frågor och uppgifter som behöver utföras till styrelsen. Tävlingskommittén
kommer att ges större ansvar att informera nya arrangörer och förse dem med nödvändiga
rättigheter. Att publicera nyheter kommer Måns Eriksson, Roland Olsson och Daniel Domert kunna
göra i fortsättningen. Johan Rönnblom ansvarar för support av databasen Matilda, och tillträder
också som ny ratingansvarig tillsammans med Daniel Domert.
Mötet förklarades därefter avslutat.

