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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 5, 2015
Protokoll fört vid sammanträde 2015-11-21 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i Skara SS:s klubblokal, Skara
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Richard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski, Margareta Claesson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsen
gratulerade honom på hans 50-årsdag med en blomma.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll nr 4 från 2015-10-03 behandlades. Ordförande
informerade om att Rolf Svensson hade ringt honom och framfört synpunkter på
felaktigheter i protokollet. Styrelsen kunde inte se något felaktigt. Styrelsen bad
ordförande att be Rolf Svensson återkomma om detta skriftligt. Beslut togs om att
avvakta med justering av protokollet.

§ 4 Ekonomisk rapport
Viljo Koski föredrog den ekonomiska rapporten per 2015-11-20. Tillgångarna är på
ca 196 000 kronor. Kostnaderna för lokalhyror vid tävlingar är ännu inte bokförda.
Plusgirokontot blev uppsagt i början av november månad, dock ej den 1:e.
Sjuhäradsalliansens pengar har inte inkommit på kontot. Viljo kommer kontakta Kjell
Karlsson, sjuhäradsalliansens kassör.

§ 5 Medlemsregistrering
Viljo Koski lämnade rapport om medlemsregistreringen.

§ 6 DM tävlingar/distriktsserien 2015-2016
Rapport lämnades av tävlingskommittén från Öppna snabbschacks-DM i Alingsås
2015-11-07. Många deltagande schackspelare hade uppskattat arrangemanget.
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Vinnande klubb blev Majorna SS. DM-mästare blev Alingsås SS. Diskussion fördes
om eventuellt nya priser vid nästa års tävling.
Styrelsen diskuterade kommande tävling, Individuella junior-DM och individuella
Snabbschacks-DM för seniorer, i Uddevalla 2016-01-23. Lokalhyran är högre än
normalt, trots letande efter likvärdiga lokaler som kan rymma arrangemanget.
Beslut togs om att godkänna lokalkostnad, då styrelsen ser det som mycket positivt
att ha en tävling i Uddevalla.
I distriktsseriens första sammandrag lämnade Lidköping SS wo, och påförs därför en
wo-avgift på 500 kronor.
Distriktsseriens sammandrag nr två spelas idag, 21 november, i Källeskolan i Skara.
Sammandrag nr tre kommer spelas i Vara 2016-03-05.

§ 7 Tävlingsreglerna VSF
Beslut togs om att revidera tävlingsreglerna. Det behöver förtydligas att en
schackspelare under en säsong inte samtidigt kan representera två olika klubbar i
Allsvenskan och distriktsserien.
§ 8 Rapporter
a) Hemsidan: Inget nytt att rapportera.
b) Regionalt samarbete: Inget nytt att rapportera.
c) Disciplinärende från Skara SS: Fredrik Kjellkvist rapporterade till VSF:s
styrelse om att Skara SS har skickat rapport till SSF beträffande lagmatchen i
Allsvenska serien mot SA Fenix. Skara SS har anmält det som ett individuellt
disciplinärende. En protest är också inlämnad. Utöver vad som hade inträffat,
redovisade SA Fenix ett felaktigt resultat till SSF – det har korrigerats i
efterhand.
d) Schack-fyran: Ordförande informerade att Kent Vänman har skickat mail till
alla skolor i Västergötland om Schackfyran. VSF har ingen organisation för
detta. Ordförande kommer svara de lärare, som har skickat in
intresseanmälan att detta inte finns i Västergötland, men kommer också
vidarebefordra erhållen intresseanmälan till respektive schackklubbar i dessa
orter.

§ 9 Övriga frågor
a) Ansökan från Skara SS om bidrag om 3000 kr till Västgöta Open: Fredrik
Kjellkvist överlämnade, som representant för Skara SS, en ansökan från Skara SS
om 3000 kr i bidrag till priser i Västgöta Open. Idag erhålls bidrag på 1000 kr +
medalj från VSF till vinnaren. Skara SS vill utdela penningpriser med 1500 kr till
vinnaren, 1000 kr till tvåan samt 500 kr till trean. Tävlingen kommer att spelas på
Stadshotellet i Skara, vilket innebär högre lokalhyra. Fråga ställdes till Fredrik
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Kjellkvist, om hur Skara SS värderar att behålla medaljpriset.
Beslut togs enhälligt av övriga styrelsen, utom ordförande, som är jävig i beslutet, att
godkänna ansökan av Skara SS om penningbidrag på 3000 kr, men att slopa
medaljen.
b) Nästa sammanträdesdag: Nästa styrelsemöte bokas till söndagen 10 januari kl
11 hos Eva Johansson i Alingsås.
c) 2016 års kongress: Beslut togs om att hålla 2016 års kongress i VSF lördagen 2
april kl 11.00. Rickard lägger ut på hemsidan en intresseförfrågan till klubbarna.
d) Fortbildning i ledarskap: Förfrågan har inkommit om VSF avser att arrangera
fortbildning i ledarskap? Efter diskussion togs beslut om att svara vederbörande att
det för närvarande inte är aktuellt med ledarskapsutbildning/fortbildning i VSF:s regi.
e) Domarkurs: Margareta Claesson informerade om att inget svar ännu har erhållits
av Tapio Tikkanen om de tidigare inkomna frågorna från deltagande.

§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

----------------------------------------

-----------------------------------------------

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

