Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 1 2011
Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 22 januari 2011 på Lidköpings Schacksällskaps
klubblokal i Lidköping, kl 10.00 – 13.00
Närvarande:

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Rune Emanuelsson
Kjell Karlsson
Johnny Deltin

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Ordförande
Ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Kent Emanuelsson hälsade de närvarande ledamöterna
välkomna till dagens sammanträde och förklarade densamma öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg under övriga frågor.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 3 2010 föredrogs och godkändes.
§ 4 Medlemsregistreringen 2010
Konstaterades att distriktets medlemsantal minskade även detta året, vilket
är mycket oroande. Att registrera medlemmar och ändra ratingtal i det
digitala systemet är alltför komplicerat.
Beslöts att medlemsuppgifterna skall redovisas senast 2011-03-11 till
Västergötlands Schackförbund och att betalningen 220 kr/senior och 50 kr /
junior skall erläggas senast 2011-03-18
§ 5 Preliminärt bokslut 2010.
Bokslutet genomgicks och konstaterades att det givit ca 7000 i överskott för
år 2010 vilket godkändes.
§ 6 Distriktsserien
Distriksserieansvarige Johnny Deltin rapporterde från serien. Beslöts att
Alingsås II skall betala W.O avgift på 500 kr enligt tävlingbestämmelserna.
§ 7 Slutspelsort den 2011-03-20

Beslöts att undersöka om distriktsseriefinalen kan spelas i likhet med i fjol
på Hotell Ranten i Falköping.
§ 8 Individuella Junior DM 2011
Beslöts att kontakta Alingsås SS om att förlägga tävlingen i Alingsås
den 12 mars. Anmälningsavgift och priser enligt året innan.
§9 Kongressen 2011
Beslöts att tillfråga Alingsås SS om de kan arrangera kongressen
den 2 april 2011.
§ 10 Skrivelser
Skrivelse hade inkommit från Melleruds Schacklubb och Alingsås
Schacksällskap. Mellerud på grund av ekonomin och låta klubben var
vilande tills vidare. Alingsås undrade hurvida det blir några juniortävlingar i år och är villiga att hjälpa till i så fall.
§ 11 Övriga frågor
Diskuterades hur vi skall få en nystart i distriktet, bl a med kurser, klubbutbildning mm kanske på några geografiskt spridda orter i distriktet.
Kolla med organisationer som SISU och liknande.
§ 12 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde äger rum 5 mars 2011 och att utskick
till kongressen sker omedelbart därefter.
§13

Sammanträdets avslutande
Ordförande Kent Emanuelsson tackade ledamöterna för ett givande
sammanträde och förklarade densamma som avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Viljo Koski, Sekreterare

Kent Emanuelsson, Ordförande

Viljo Koski

Kent Emanuelsson

