Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 1 2012
Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 25 februari 2012, kl 10.00 – 12.30 i
Lidköpings SS spellokal, Karlagatan 30, Lidköping.
Närvarande:

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Rune Emanuelsson
Johnny Deltin

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice sekreterare

Frånvarande:

Anders Wengholm

Vice ordförande

§ 1 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleddes med att ordföranden Kent Emanuelsson förklarade
att Anders Wengholm ej kunde deltaga på grund av sjukdom varefter han
hälsade ledamöterna välkomna till dagens sammanträde och förklarade
densamma öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 5 2011 föredrogs och godkändes.
§ 4 Rapport, Skara SS 100-års jubileum
Sekreteraren Viljo Koski rapporterade från Skara SS 100-års jubileum där
bland flera talare även distriksförbundet var representerat.
Distriktsförbundet uppvaktade med att överlämna en rikligt utsmyckad
pokal. Under kvällen bjuds på god mat och musikunderhållning. Skara SS
historia hade väl dokumenterats av förre distrikssekreteraren Rolf Svensson
i en 36 sidors jubileumsskrift. Distriksförbundet erhöll sedermera ett
tackkort för uppvaktningen. Styrelsen beslöt också att till Uddevalla SS
( fyllde 100 år i september 2011 ) vid kommande kongress i Skara
överlämna en liknande jubileumsgåva. Styrelsen hade ej möjlighet att
deltaga vid detta tillfälle.

§ 5 Rapport medlemsregistreringen
Ordföranden Kent Emanuelsson och kassören Rune Emanuelsson
redogjorde för medlemsregisteringen och framhöll att det var stora problem
med att korrekt redovisa densamma. Vissa klubbar hade avvikande
medlemstal andra hade ej betalt avgiften till distriktsförbundet. Sekreteraren
Viljo Koski framhöll att man ej kan ta bort medlemmar i SSF:s digitala
medlemsregister. Man kan ju fråga sig hur Statens Ungdomsråd ställer sig
till detta. Beslöts att sekreteraren tillställer SSF skrivelse om detta.
§ 6 Rapport Distriktsserien 2011/2012
Distriktsserieansvarige Johnny Deltin rapporterade från årets seriespel där
allt fungerade i stort sett problemfritt.
§ 7 Motioner
Motioner hade till dags datum ej inkommit till distriktsstyrelsen.
§8 A) Ekonomirapport
Kassören Rune Emanuelsson redogjorde för det ekonomiska både vad
gäller bokslutet 2011 och hittillsvarande år 2012. Det konstaterades att
ekonomin inom förbundet var god. Rapporten godkändes.
B) Ungdomsbidrag
Kassören Rune Emanuelsson föreslog att förbundet skulle dela ut till
föreningar som hade mer än 5 juniorer ett bidrag till ungdomsverksamheten. Efter diskussion beslöts beloppet till 100 kr per registrerad
junior.
§ 9 SSF:s beslut angående delning av Distiktsförbundet
Ordföranden Kent Emanuelsson rapporterade att Sveriges Schackförbunds
Centralstyrelse beslutat att avslå en delning av vårt förbund.
§10 Kongresshandlingar
Beslöts att kongresshandlingarna innehållande kongressort med lokal,
inbjudan, dagordning, röstlängd, bokslut 2011, verksamhetsberättelse,
proposition om medlemsavgifter 2013 samt fullmakt utsändes med det
snaraste.
§11 Övriga frågor
a) Borås-Fristads Schackklubb var villiga att arrangera Individuella BlixtDM lördagen den 2012-10-06. Beslöts att tilldela arrangörsskapet till
Borås-Fristad SK.
b) Sekreteraren Viljo Koski tog upp frågan angående speltider i SchackSM framledes, hurvida styrelsen kunde tänka sig att stödja en av

sekreteraren författad skrivelse till SSF. Beslöts att sekreteraren
tillställer SSF ovanämnda skrivelse.
c) Diskussion fördes angående veteranernas vandringspris. Konstaterades
att Leif Svensson vunnit denna 3 gånger. Beslöts att tilldela honom
denna. Rune Emanuelsson lovade då att bjuda på ett nytt vandringspris.
§12 Nästa sammanträde
Beslöts att AU ev. kallar till sammanträde när behov finns.
§13 Sammanträdets avslutande
Innan ordföranden Kent Emanuelsson tackade ledamöterna passade
kassören Rune Emanuelsson på att tacka för sig eftersom han har för avsikt
att lämna distriktsstyrelsen till kommande kongress efter drygt 50 års
styrelsearbete både som ordförande, sekreterare, kassör och ledamot.
Styrelsen tackar Rune Emanuelsson för allt det arbete han har nedlagt
genom de gångna åren. TACK RUNE !
Därefter förklarade ordföranden Kent Emanuelsson sammanträdet som
avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Viljo Koski, Sekreterare

Kent Emanuelsson, Ordförande

Viljo Koski

Kent Emanuelsson

