Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 1 2010
Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 13 februari 2010 i Ulricehamns Schackklubbs
lokaler på Hemrydsgatan 4, kl 10.00 – 13.30
Närvarande:

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Rune Emanuelsson
Kjell Karlsson
Johnny Deltin

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Ordförande
Ledamot

Adjungerande:

Gunnar Remar

Valberedningens Ordf

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Kent Emanuelsson hälsade de närvarande ledamöterna
välkomna till dagens sammanträde och särskilt till nytillträdde sekreteraren
Viljo Koski, vilket därefter förklarades öppnat. Viljo Koski passade på att
tacka styrelsen för uppvaktningen av hans 60 års dag.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg under övriga frågor.
§ 3 Föregående protokoll
DS protokoll Nr 6 2009 samt AU Nr 1 2010 föredrogs och godkändes.
Från SSF, Håkan Winfridsson, hade kommit påpekande angående
protokollet.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören redogjorde för de ekonomiska bokslutet för år 2009 samt för den
ekonomiska ställningen per 2010-02-09. Rapporten godkändes.
§ 5 Rapport Individuella Junior-DM
Kjell Karlsson rapporterade från Individuella Junior DM som spelades i
Erikslundskolans matsal, Borås med Borås-Fristads Schackklubb som med
arrangör. A-gruppen vanns av Pontus Löfgren, Skara SS och B/C-gruppen
av André Thyberg, Borås-Fristad SK. Resultatet finns på VSF:s hemsida.
Rapporten godkändes.

§ 6 Distriktsserie final 2009-2010
Johnny Deltin rapporterade att distriktsfinalen kommer att spelas mellan
Hova SK och Bollebygds SK. Beslutades att undersöka möjligheten att
spela på Hotell Ranten, Falköping, antingen 27/2 eller 28/2 2010 samt att
prisutdelning sker på plats till segrande lag och att lunch bekostas av VSF.
§ 7 Skrivelse till SSF
Rune Emanuelsson redogjorde för alla turer vad gäller ev bildande av nytt
förbund Dalsland/Sydvästra Värmlands SF. Beslutades att sekreteraren och
kassören författar en skrivelse till SSF senast 2010-03-15 med svarsdatum
2010-04-01.
§ 8 Kongress, VSF
Kongresshandlingarna genomgicks vad gäller inbjudan, dagordningen,
röstlängd, bokslutet 2009, verksamhetsberättelsen, proposition
medlemsavgifter 2011, parentation. Samtliga punkter godkändes.
Beslutades även att kongressen hålles i Vårgårda (Värdshus).
§ 9 Övriga frågor
a) Verksamhetsplan, efterlystes av Johnny Deltin, exempelvis utbildning,
konferens, klubb-/ledarkurser och liknande. Beslutades att Deltin tar
fram en plan till nästa sammanträde.
b) Medlemsregisteringar 2010, Kent Emanuelsson rapporterade om strulet
med dubbla registreringar i SSF. Problemet är att det är krångligt att att
ta bort medlemmar. SSF är till för klubbarna och ej tvärtom.
c) Bidrag, Rune Emanuelsson, redogjorde för Ungdomsstyrelsens bidrag
till föreningarna. Ett förslag ligger där kravet är att 60% av
medlemmarna skall utgöra ungdomar i åldern 7 – 25 år. VSF skall enligt
förslaget erhålla 12.000 kr vilket ännu ej har utbetalts.
d) Valberedningen diskuterades, mötet föreslog att den bör bestå av 2
ledamöter och inte som nu endast en person.
§ 10 Nästa sammanträde
Något datum för nästa sammanträde beslutades ej men om något händer
kan AU ha ett telefonsammanträde.
§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackade Ulricehamns SK för värdskapet och ledamöterna för
Ett konstruktivt sammanträde och förklarade densamma som avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Viljo Koski, Sekreterare

Kent Emanuelsson, Ordförande

