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Til Hovedbestyrelsen Dansk Skak Union 
 
Forslag til ændring af stemmetal i hovedbestyrelsen. 
 
Først lige en øjebæ i den nuværende udgave af Skakhåndbogen 
1.1.4 
Efter listen med hovedkredse står der i efterfølgende afsnit linie 2 ”og der er for hver af de 9 
hovedkredse vedtaget love,” det skal rettes til 8 
 
1.1.16 Dansk Skak Unions Støtteforening 
Hele det afsnit bør ændres til ganske få linier, f.eks. så henvises der til seneste lovændring i 1986. 
 
Ovennævnte ting skulle kunne vedtages alene af HB 
 
Ændring af vedtægterne § 7 Hovedbestyrelsen, skal derimod behandles på delegeret mødet  
 
 
Afsnit 2 
 
Hvert hovedbestyrelsesmedlem har en stemme, dog fordeles 3 ekstra stemmer til de 
hovedkredsrepræsentanter, hvis hovedkredse har opnået de største kvotienter ved division af 
hovedkredsens medlemstal med divisorerne tre, fem og syv. 
Hovedkredsens medlemstal opgøres på grundlag af juli kvartals totale indbetaling af kontingent 
Ovennævnte fordeling får virkning umiddelbart efter afholdelsen af delegeretmødet i påsken 
 
Tal pr. 1 juli 2017 
 M Nuværende Kommende Forslag 
1 Hovedkreds 890 3 3 3 
2 Hovedkreds 531 1 2 2 
3 Hovedkreds 324 1 1 1 
6 Hovedkreds 549 2 2 2 
7 Hovedkreds 303 1 1 1 
8 Hovedkreds 524 1 1 2 
9 Hovedkreds 335 1 1 1 
Sydjysk Hovedkreds  505 2 1 2 
  12 12 14 
Fig 1 
Som det fremgår af listen, så ved at den midlertidige ordning der er med Sydjysk hovedkreds om at 
de har 2 stemmer ophører, så vil fordelingen af stemmer ændres således at den ekstra stemme 
overgår til 2 Hovedkreds. 
Stemmetallene fordeles efter den såkalde d´Hondts fordelingsmetode, som man også benytter til 
Kommunalvalg, regionsrådvalg og valg til europaparlementet, her bruger de bare divisiorerne 1,2,3 
osv. 
Men det er også almindelig kendt at den model forfordeler de store. 
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Anvendte metode: 
 

  
3 5 7 

1 890 296,6667 178 127,1429 
2 531 177 106,2 75,85714 
3 324 108 64,8 46,28571 
6 549 183 109,8 78,42857 
7 303 101 60,6 43,28571 
8 524 174,6667 104,8 74,85714 
9 335 111,6667 67 47,85714 

Sydjysk 505 168,3333 101 72,14286 
 
Bemærk også at i dag hvor hver hovedkreds er repræsenteret af en enkelt deltager, så betyder 
antallet at personer ikke det samme som tidligere. Derfor foreslås det at ændre således at man 
bruger nedenstående beregningsmodel med virkning fra efter påske 2018 baseret på medlemstal pr. 
1/7 2017 
 
 
Beregningsmodel 
Medlemsantal Divisorer 
2501 - 3500 300 
3501 - 4500 400 
4501 – 5500 500 
 
 
Nuværende tekst Foreslået tekst 
Hvert hovedbestyrelsesmedlem har en stemme, 
dog fordeles 3 ekstra stemmer til de 
hovedkredsrepræsentanter, hvis hovedkredse 
har opnået de største kvotienter ved division af 
hovedkredsens medlemstal med divisorerne tre, 
fem og syv. 
Hovedkredsens medlemstal opgøres på grundlag 
af juli kvartals totale indbetaling af kontingent 
Ovennævnte fordeling får virkning umiddelbart 
efter afholdelsen af delegeretmødet i påsken 
 

Hvert hovedbestyrelsesmedlem har som 
udgangspunkt en stemme, dog fordeles der et 
ekstra antal stemmer ud fra hovedkredsenes 
medlemstal. Stemmetallet er beregnet på at 
påbegyndte divisorer. 
Medlemsantal Divisorer 
2501 - 3500 300 
3501 - 4500 400 
4501 – 5500 500 

 
Hovedkredsens medlemstal opgøres på grundlag 
af juli kvartals totale indbetaling af kontingent 
Ovennævnte fordeling får virkning umiddelbart 
efter afholdelsen af delegeretmødet i påsken 
 

 
Slutteligt vil jeg lige anføre at det er lang tid i forvejen at ”medlemstallet” fastsættes, det burde 
kunne rykkes tættere på 


