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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 1, 2015
Protokoll fört vid sammanträde 2015-02-22 kl. 10.00 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i spellokalen i Vara
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Eva Johansson, Viljo Koski, Rickard Dahlström samt Margareta
Claesson. Valberedningens ledamöter Peter Fransson och Rolf Svensson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet.
Han hälsade valberedningens ledamöter Peter Fransson, Lidköpings SS och Rolf
Svensson, Borås-Fristad SK särskilt välkomna.

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 5 från 2014-11-29 behandlades, justerades och lades
därefter till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten. Per 2014-12-31. Utgående balans är
182 287 kronor. Underskottet för 2014 är ca 16,000 kronor. 16 digitalklockor och en
ny logotype är införskaffade och betalda. Inräknat i bokslutet är medlemskostnaden
till SSF, som antas bli runt 40,000 kronor.
2013 hade VSF ett underskott på ca 10,000 kronor.
Kassören föredrog årets ekonomiska rapport per 2015-02-20- Tillgångarna är på ca
177,000 kronor. Kostnader har funnits för Junior-DM, Individuella snabbschacks-DM
samt Individuella senior-DM, som ingår i Västgöta Open, med ca 6,200 kronor.
§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att flera klubbar inte har inbetalt 2014 års medlemsavgifter för
de medlemmar som är registrerade i förbundets medlemsregister. Styrelsen
beslutade att kassören skickar över uppgifter på vilka föreningarna är, och därefter
kontaktar varje styrelseledamot sina klubbar.

§ 6 Nästa sammanträdesdag
Beslut togs om att avvakta med datum för nästa styrelsemöte, tills efter kongressen.
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§ 7 Domarutbildningen 26 april 2015
Fredrik rapporterade att lokal i Skövde är bokad. Lokalen är nära centralstationen.
Han skickar över adressen, och därefter läggs inbjudan in på hemsidan och skickas
ut tillsammans med kongressinbjudan. Kostnader finns för Tapio Tikkanen med
2,000 kronor + resa. Lokalkostnad tillkommer.
.
§ 8 VSF:s kongress 28 mars 2015
Fredrik har fått in förslag på olika alternativ i Falköping. Styrelsen enas om lokalen på
Grönelundsgatan 4, som lånas ut gratis.
Motion från Lidköpings SS erhölls vid styrelsemötet. Deltagande Peter Fransson
föredrog motionen. Klubben föreslår en ny medlemsgrupp för elever som enbart
spelar schack i skolmiljö. Skolan får inte lov att ta ut avgift för verksamhet som förs i
skolan. En medlemsavgift på 0 kronor föreslås för dessa som registreras som
juniormedlemmar i Västergötlands Schackförbund. VSF betalar i sin tur den
stadgeenliga kostnaden på 10 kronor per juniormedlem till SSF. Fördelen med detta
är fler juniormedlemmar, ungdomstävlingarna kan växa, bidrag erhålls från SSF,
möjlighet till landstingsbidrag och kommunala bidrag. Detta föreslås börja gälla från
och med verksamhetsår 2015. Juniorer som deltar i schackklubbarnas verksamhet
betalar den medlemsavgift som finns inom schackklubben.
Styrelsen ställde många frågor till föredragande Peter Fransson, och bad honom att
komplettera motionen med ytterligare information till kongressens ledamöter. Det
framfördes att det var svårt att med detta underlag kunna fatta beslut. Styrelsen
valde att inte ta ställning till motionen vid dagens möte.
En muntlig motion lämnades av Rolf Svensson. Han föreslog att Kurt Kjellkvist
utnämns till hedersledamot i Västergötland. Han har gjort otroligt mycket för VSF.
Han ombads att överlämna motionen skriftligt. Ordförande uttalade att han inte kände
till detta och känner sig jävig till motionen. Enligt stadgarna är det kongressen som
fattar beslut om hedersmedlemmar. Den övriga styrelsen var positiv till förslaget, och
beslut togs om att föreslå kongressen detta. Fredrik deltog inte i beslutet.
Förslag till verksamhetsberättelsen hade tidigare skickats ut via mail till styrelsen.
Den delades ut vid mötet, och behandlades. Viljo önskade kolla upp medlemsantalet
vid några klubbar och det bestämdes att Viljo och Margareta stämmer av antalet.
Med dagens justeringar godkändes v-berättelsen i övrigt.
Inbjudan till kongressen behandlades, Röstlängden görs klart av Viljo. Beslut togs om
att inte skicka ut den ekonomiska berättelsen – den delas ut vid kongressen.
Styrelsens proposition till kongressen är 300 kronor för seniormedlemmar, och 50
kronor för juniormedlemmar. Höjningen på 20 kronor för seniorer beror på förbundets
höjning vid 2014 års kongress.
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Styrelsen diskuterade sitt tidigare förslag om att föreslå kongressen en utökad
styrelse med en ledamot som är inriktad mot ungdomsverksamheten i distriktet samt
två suppleanter. Beslut togs om att förändra förslaget till att föreslå kongressen att
utöka styrelsen med två ordinarie ledamöter.

§ 9 Valberedningen
Valberedningen deltog vid mötet och fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

10. Rapporter:
Hemsidan: Rickard framförde att han gärna tar emot fler klubbresultat och sätter in
dessa på hemsidan. Mailadresser till styrelsen finns redan införda på hemsidan.
Efter dagens styrelsemöte kommer bild tas av styrelsen och valberedningen.
Klubbkontakt: Inget nytt fanns att rapportera om klubbkontakter.
Regionalt samarbete; Inget nytt fanns att rapportera.

§ 11 Övriga frågor:
Beslut togs om att, precis som tidigare år, godkänna Skara SS begäran om att få
1000 kr + pokal till DM-vinnaren.
Peter Fransson framförde muntligt en begäran om att VSF skulle kora ”Distriktets
bästa junior” vid Västgöta Open och ordna med pokal. Styrelsen tog emot begäran.
Rolf Svensson överlämnade en ny version av jubileumsskriften till styrelsen. Den är
nu klar till 1989.
Rolf Svensson föreslog styrelsen om att boka lördagen 7 september 2019 för
jubileumsfesten. Styrelsen tog emot förslaget.
Peter Fransson föreslog styrelsen om att anordna juniortävlingar inom distriktet. Han
ombads skriva ner sitt förslag och skicka det till styrelsen.

§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Justeras:

----------------------------------------

-----------------------------------------------

Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

