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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 1, 2013

Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördag 23 februari 2013 hemma hos Margareta Claesson,
Ribbingsgatan 15, Borås.
Närvarande:

Ordförande Kent Emanuelsson
Vice ordförande Anders Wengholm
Kassör Viljo Koski
Sekreterare Margareta Claesson
Vice sekreterare Johnny Deltin
Valberedning, sammankallande Peter Fransson
Valberedning, ledamot Rune Emanuelsson

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han
hälsade valberedningens ledamöter särskilt välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes med omdisponerad ordning och med
följande tillägg: SSF:s schackpärm, revisorer, information om utbetalning till Västgöta
Open.

§ 3 Föregående protokoll nr 4 - 2012
Föregående protokoll från 2012-10-13 behandlades. Den godkändes, justerades och
lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassör Viljo Koski redovisade aktuellt ekonomiskt läge. Distriktsstyrelsens tillgångar
per 2013-02-23 var 194 478 kr. Kostnader för Junior-DM och Västgöta Open är
inkluderade.
Styrelsen diskuterade de olika kontobehållningarna. Plusgirot är egentligen
otidsenligt och är dyrt att ha. Dock finns det schackklubbar som enbart har plusgiro.
Att ha kvar plusgirot är en serviceåtgärd gentemot dessa schackklubbar, ansåg
styrelsen.
Styrelsen beslutade att överflytta tillgångar över 40.000 på plusgirot till
räntebärande konto.
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Viljo Koski redovisade bokslutet per 2012-12-31. Distriktsstyrelsens behållning var
204 753 kronor. Det blev ett plusresultat på 8.861 kronor. Styrelsen konstaterade att
SSF:s ungdomsbidrag för 2011 utbetalades 2012. Under verksamhetsår 2011 hade
VSF hade tagit beslut att utbetala bidraget till de klubbar som hade minst fem
juniorer, med 100 kr per junior. Styrelsen har inte fått något besked om bidrag för år
2012.

§ 5. VSF:s skrivelse till SSF, elektroniska klockor i allsvenskt spel
Margareta rapporterade att skrivelsen är skickad till SSF. Något svar har ännu inte
kommit från CS. Ordförande meddelade att han nu lägger skrivelsen på VSF:s
hemsida.

§ 6. Rapporter
a) Medlemsregistrering 2012 + röstlängd: Styrelsen gick igenom 2012 års
medlemsregistrering för varje schackklubb och jämförde det med inbetalda
medlemavgifter. Uppgifterna för flera klubbar behöver granskas närmare, då
uppgifterna inte stämmer. Röstlängden får hanteras i särskild ordning. Styrelsen
beslutade att ge au i uppdrag att fastställa röstlängden för årets kongress.
b) Medlemsregistering 2013: Styrelsen diskuterade arbetssätt för årets
medlemsregistering och inbetalning av medlemsavgifter.
Styrelsen beslutade
att använda den tidigare blankett, där schackklubbarna själva fyller i antal
medlemmar och inbetalar detta till VSF,
att meddela klubbarna att medlemsavgifterna skall vara inbetalda senast 25 april,
att Margareta skickar ut sammanställningsblanketten tillsammans med
kongresshandlingarna, samt
att i sammanställningsblanketten bifoga information om att när nya medlemmar
registreras i förbundsregistret, så inbetalas medlemsavgiften samtidigt till VSF.
c) Snabbschacks DM för lag i Lidköping 17 nov 2012: Anders Wengholm
rapporterade att tio lag ställde upp och det blev spännande in i det sista. Inkomster
från tävling var 4.000 kr. Utgifter för tävlingen var 5.000 kr.
d) Individuella Junior DM i Borås 26 januari 2013: Johnny Deltin rapporterade att det
nya lottningsprogrammet fungerade utmärkt. Dock var det bekymmer med utskriften,
men det löste sig. Av distriktets 88 juniormedlemmar deltog 35, vilket får anses vara
mycket bra.
e) Distriktsserien 2012/2013: Johnny rapporterade att Mark har lämnat två WO i
distriktsserien. Det står inget om i VSF:s tävlingsregler om hur detta skall hanteras.
Dock har Mark dragit sig ur serien.
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Styrelsen beslutade
att Marks resultat stryks, då de har spelat färre än halva antal matcher.
f) VSF:s distriktsmästerskap (VSF Open): Det var 94 deltagare i tävlingen, varav 51
kom från Västergötland En resultatlista för DM delades vid styrelsemötet:
1. Daniel Ronneland, Lidköpings SS, 2. Anders Wengholm, Alingsås, 3:a Peter
Fransson, Lidköping.
§ 7 Tävlingar 2013 speldagar och spelorter
Tävlingskommittén föreslog att tävlingarna arrangeras ungefär vid samma tidpunkt
varje år. Diskussion fördes om man även skall ha samma ort för respektive tävling.
Styrelsen tog del av tävlingskommitténs tankar, men inget beslut fattades. Styrelsen
beslutade att skicka ut information till schackklubbarna, som därefter kan inkomma
med intresseanmälan.
Styrelsen beslutade
att arrangera veteranträffen 21 september 2013
att arrangera blixt-DM för både juniorer och seniorer 5 oktober 2013
att arrangera snabbschackslag-DM för både seniorer och juniorer 16 november 2013,
att arrangera individuella snabbschacks-DM får seniorer och juniorer 25 januari 2014,
att skicka ut information till klubbarna om att de kan inkomma med intresseanmälan
av att vara medarrangörer till ovanstående tävlingar,
att intresseanmälan behöver vara VSF tillhanda VSF senast 30 april 2013,
att styrelsebeslut om ort för respektive tävling tages vid första styrelsemötet efter
kongressen.
§ 8 Kongresshandlingar
a) Kongressort: Vid styrelsemötet framförde Viljo Koski erbjudande om att hålla
kongressen i Lidköping SS schacklokal. Inga andra erbjudanden har inkommit,
redogjorde ordföranden. Ordförande framförde att han önskar kolla upp detta, och
föreslog styrelsen att au därefter fattar beslut om ort för årets kongress 6 april kl
11.00. Styrelsen beslutade att uppdra till au att fatta beslutet.
b) Inbjudan: Styrelsen behandlade förslag till inbjudan, och fastställde den.
c) Dagordning: Styrelsen behandlade förslag till dagordning och fastställde den.
d) Röstlängd – behandlad i § 6a.
e) Bokslut – behandlad i § 4.
f) Verksamhetsberättelse: Styrelsen behandlade förslag till verksamhetsberättelse
och fastställde den därefter.
g) Proposition medlemsavgift 2014: Styrelsen beslutade om att föreslå oförändrade
medlemsavgifter för 2014, 260 kronor respektive 50 kronor, under förutsättning att
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SSF inte höjer sina avgifter. Utifall SSF höjer sina avgifter, så får VSF rätt att höja
med lika mycket.
h) Parentation: Styrelsen beslutade att efterhöra om några medlemmar har avlidit
under 2012.

§ 9 Övriga frågor
a) SSF:S protokoll från 2012-11-17:Ordförande informerade styrelsen om att SSF
fortfarande efter två månader inte har lagt ut protokollet på hemsidan. Styrelsen
beslutade att i skrivelse till CS efterlysa att protokollen läggs ut inom föreskriven tid.
Margareta får i uppdrag att utforma skrivelse.
b) Schackpärmen: Styrelsen beslutade att tillskriva CS och efterlysa Schackpärmen.
c) Revisorer: Ordförande informerade om att revisorer för 2013 års kongress har
utsetts - Keijo Tuomisto och Kjell Karlsson, båda från Ulricehamns SK.
d) Bidrag till Västgöta Open: Ordförande informerade om att Skara SS har inskickat
skrivelse med påminnelse om bidrag till Västgöta Open. Priser och 1000 kr till
distriktsmästaren är redan utdelat.

§ 10 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att au får i uppdrag att boka datum för nästa styrelsemöte.
§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för dagens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Claesson

Kent Emanuelsson

Margareta Claesson
Sekreterare

Kent Emanuelsson
Ordförande

