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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 1, 2014
Protokoll fört vid sammanträde 2014-02-08 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, i Alingsås Schacksällskaps spellokal,
Ängsgatan 11, Alingsås.
Deltagande:

Kent Emanuelsson, Eva Johansson, Viljo Koski samt Margareta Claesson, samt
valberedningens ledamöter Peter Fransson och Ingemar Storm.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
Han hälsade valberedningens ledamöter Peter Fransson, Lidköpings SS, och
Ingemar Storm, Vara SS, särskilt välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes med tillägget Talangjakten.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2013-12-04 behandlades, godkändes och lades till
handlingarna.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2014-02-08. Tillgångarna är på
totalt 191 446 kronor.
En skuld till SSF finns för 2013 års medlemsavgifter med ca 37 000, som inbetalas
under 2014.

§ 5 a) Ledarutbildning:
Ordförande ställde frågan om det skall hållas ungdomsledarutbildning i
Västergötlands schackförbund? Ordförande påtalade att det är allvarligt läge inom
Distriktet att inga bidrag inkommer från förbundet eller VG-regionen. Enda inkomsten
är medlemsavgifter. Styrelsen behöver se över fler inkomstkällor. Distriktet behöver
arbeta för att det skall bli många fler juniorer i klubbarna. Distriktsstyrelsen behöver
ta kontakter med distriktets klubbar och höra om och hur det går att uppmuntra
klubbarna att öka på sin ungdomsverksamhet. Beslut togs att ge uppdraget till Eva
Johansson och Margareta Claesson att arbeta med att ta fram ta nkar och idéer, samt
att vid första mötet efter kongressen redovisa sina förslag till den nya styrelsen.
.
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§ 5 b) Domarutbildning:
Margareta Claesson framförde önskemål om att arrangera domarutbildningar i
distriktet. Det behöver finnas utbildade domare i Distriktsstyrelsen och det behöver
arbetas fram enhetliga och tydliga tävlingsregler vid DM-tävlingarna. Det var länge
sedan det arrangerades en domarutbildning inom distriktet. Styrelsen konstaterade
att kontakt kan tas med SSF för hjälp med lokal domarutbildning .
Beslut togs att uppdra till Margareta C att ansvara för detta arrangemang.
§ 5 c) Juniorläger:
Styrelsen beslutade att anordna ett distriktsjuniorläger under sommaren 2015. Ingen
anmälde sitt intresse av att hålla i arrangemanget, varvid frågan får tas upp vid det
första styrelsemötet efter kongressen.
§ 5 d) VSF:s 100-årsjubileum:
Ordförande informerade om att VSF fyller 100 år om fem år, år 2019. Styrelsen
diskuterade detta och beslutade att anordna en jubileumsfest. Det behöver avsättas
medel i budgeten varje år för detta ändamål. Det diskuterades huruvida en
jubileumsskrift skall skrivas om distriktets historik.
Beslut togs
att anordna en jubileumsfest,
att göra en jubileumsskrift över distriktets verksamhet under dessa 100 år.
att avsätta 5 000 kr per år i budgeten för dessa ändamål.

§ 6 Rapporter
a) Medlemsregistrering 2013/2014: Viljo Koski och Margareta Claesson informerade
om 2013 års medlemsregistrering, och framförde att antalet medlemmar minskat
med 12 seniorer och 14 juniorer, totalt 26 personer. Margareta informerade om
problematik vid byten mellan klubbar, som har olika brytpunkter för verksamhetsåret.
Fem klubbar har fortfarande brutet verksamhetsår, och distriktsstyrelsen vill
uppmana dessa att helst gå över till helår, då det är lättare för distriktet, klubbarna
och medlemmarna att alla har lika verksamhetsår. Kassören kommer kontakta dessa
klubbar.
b) Individuella Snabbschacks-DM i Borås – seniorer: Viljo Koski rapporterade att 32
seniorer deltog i tävlingen, som hölls i Kulturhuset i Borås. Han var domare och
behövde inte ingripa. Lokalen var mycket bra. Positivt var att det dessutom var utan
kostnad. Däremot fick kulturhusets servering mycket kritik för den långsamma
serveringen av maten.
c) Individuella Junior-DM i Borås – juniorer: Eva Johansson rapporterade i denna del.
Det diskuterades huruvida om det hade varit dragigt, då de yngre juniorerna spelade
nära ytterdörren. Några föräldrar hade påpekat detta för ordförande. Eva hade inte
hört något om det från barnen, och hade själv inte upplevt det vara dragigt.
Margareta kollade upp med A-juniorerna om de tyckte att det var kallt eller d ragigt.
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Ingen av dessa framförde att de tyckte att det var dragigt. Då Margareta kände ett
kallras från entrén, trots att borden fanns längre in i entrén, flyttades borden för
säkerhets skull en avsats högre upp, där detta drag inte fanns.
§ 7 2014/2015 års tävlingar – speldagar /orter
a) Veteranträffen arrangeras 2014-09-20 i samma lokal i Borås som 2013: Inbjudan
görs klar av Viljo K och sätts in på SSF:s hemsida + VSF:s hemsida så snart som
möjligt.
b) Blixt-DM 5 minuter för seniorer respektive juniorer: 2013 års tävling arrangerades
5 oktober i Skara, men ställdes in på grund av för få anmälda. Finns intresse att
arrangera detta i hösten 2014? Eller bör den läggas ner?
c) Snabbschacks-DM Seniorer + individuella junior-DM 2015: Vem är intresserad av
att arrangera detta 2015?
d) Distriktsserien 2014/2015: Vilka speldagar och orter skall gälla för ny säsong?
e) Talangjakten: Ordförande tillfrågade styrelsen om intresse finns att arrangera
talangjakten kommande år? Även enskilda klubbar kan arrangera detta.
Beslut togs om
att tävlingskommittén gör klart inbjudningar till Blixt-DM, snabbschacks-DM + ind.
junior-DM samt distriktsserien,
att tävlingskommittén gör klar en intresseförfrågan till klubbarna,
att Margareta skickar ut detta till klubbarna. samt
att tävlingskommittén beslutar om datum och spelort.

§ 8 Kongresshandlingar
Ordförande redogjorde att Borås-Fristad Schackklubb har inkommit med en
intresseanmälan om att hålla Västergötlands Schackkongress i Borås 29 mars 2014,
samt att detta nu är fastställt. Utskickat förslag till inbjudan godkändes utan
ändringar. Utskickat förslag till dagordning godkändes utan ändringar. Röstlängden
fastställdes.
Kassör Viljo Koski redogjorde för 2013 års bokslut – ingående saldo 204 753 kronor
och utgående saldo 193 773 kronor. Årets resultat blir ett underskott på 10 387
kronor. Styrelsen hade inga frågor eller synpunkter.
Förslag till verksamhetsberättelsen behandlades. Några justeringar gjordes och
därefter godkändes den.
Utskickat förslag till proposition om 2015 års medlemsavgifter godkändes utan
ändringar.
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Styrelsen delgavs beskedet att Åke Bussqvist, SA Fenix, hade avlidit under 2013
samt att Bengt Andersson, Kymbo, har avlidit i år. Ingen av dessa var medlem vid
frånfället. Beslut togs att hedra dessa med en tyst minut vid kongressen.
§ 9) Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 10 Nästa sammanträde
Beslut togs om att boka första styrelsemötet efter kongressen efter det att
kongressen hållits.
§ 11 Nästa sammanträde
Kent Emanuelsson delgav styrelsen och valberedningen sitt beslut om att inte ställa
upp för omval till ordförandeposten för nytt verksamhetsår. Ordförande tackade de
närvarande för de år som varit och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Claesson

Kent Emanuelsson

Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Kent Emanuelsson
Ordförande VSF

