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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 1 2016
Protokoll fört vid sammanträde 2016-01-10 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Eva Johansson, Alingsås
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Richard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski, Margareta Claesson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående två mötesprotokoll nr 4 från 2015-10-03 och nr 5 från 2015-11-21
behandlades, justerades och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Viljo Koski föredrog den ekonomiska rapporten för år 2015. Överskott finns för
närvarande med ca 43.000 kronor. Faktura från SSF för medlemsavgifter 2015
väntas bli på runt 40.000 kronor. Vilket innebär att slutresultatet kommer hamna runt
plus minus 0.
Sjuhäradsalliansens pengar har inte inkommit på kontot.

§ 5 Medlemsregistrering
Viljo Koski lämnade rapport om medlemsregistreringen. Många skolschackklubbar i
VSF har registrerats i förbundets medlemsregister. Styrelsen tittade lite närmare på
medlemsförteckningen för dessa. Ordförande framförde att han saknar flertal
anmälda skolschackmedlemmar, och kommer kolla upp detta.

§ 6 DM tävlingar/distriktsserien, 2015, tävlingskommittén
Individuella DM i Uddevalla spelas om två veckor, och styrelsen enades om att
kontakta sina fadderklubbar för att informera om att det är hög tid att anmäla sig till
DM-tävlingarna. Anmälan görs till Eva J och Fredrik K. Styrelsen är medveten om att
klubbarna inte ännu har kommit igång med årets verksamhet.
Införskaffandet av priser ansvaras av Fredrik K och Rickard D.
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§ 7 Kongressen lördag 2 april 2016
Inbjudan till distriktskongressen lördag 2 april kl 11.00 behandlades. Förslag till
kongressort finns, men är inte helt klart än. Margareta gör klart inbjudan och skickar
ut den till styrelsen för en sista genomgång. Besked om ort blir klart inom närmaste
tiden.
Dagordning för kongressen behandlade. Fullmaktsblanketten för kongressen
behandlades. Sammanställningsblanketten för medlemsregistreringen behandlades.
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen om oförändrade medlemsavgifter för
2017, samt att om SSF:s kongress beslutar om höjningar vid sommarens kongress,
så äger distriktsstyrelsen rätt att höja sina avgifter med motsvarande belopp.
Verksamhetsberättelsen behandlades. Den skickas ut inom kort till styrelsen.
Medlemsantalet och röstlängden kan färdigställas först efter 31 januari.
På kongressen brukar prisutdelning för Distriktsserien hållas. Då utdelas diplom och
plaketter för Distriktsserien. Beslut togs om att Fredrik K införskaffar priser för både
säsong 2014-2015 och 2015-2016.

§ 8 Rapporter
a) Hemsidan: Styrelsen beslutade att be Rolf Svensson att skicka över små
anekdoter ur VSF:s historik, att läggas ut på hemsidan. Rickard Dahlström
kontaktar Rolf om detta.
b) Regionalt samarbete: Eva Johansson redovisade att en från Manhem har
tillfrågat henne om VSF är intresserad av att arrangera någon deltävling i
Grand Prix, 5 minuters blixttävlingar. Intresse finns av att förlägga en
deltävling i Alingsås. Styrelsen tog del av informationen, men tog inte ställning
till förfrågan. Däremot finns intresse av att träffa den eller de ansvariga i
Göteborg. Eva fick ansvaret att bjuda in representanter till möte med VSF:s
styrelse.
c) Disciplinärende från Skara SS: Fredrik Kjellqvist rapporterade att det har
kommit besked från SSF om att SA Fenix-Springaren har fråntagits
bordspoängen, och att Skara därmed vann lagmatchen. Disciplinärendet är
ännu inte klart.
d) Schack-fyran: Fredrik Kjellqvist rapporterade att han har tagit kontakt med
skolorna angående Schackfyran och har meddelat att detta arrangemang inte
finns i Västergötland. De personer som han har kontaktat har varit nöjda med
beskedet, och detta är nu avslutat från Fredriks sida.
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e) Tävlingsbestämmelser: Justering av tävlingsbestämmelser har gjorts, som
tydliggör att en spelare samtidigt inte kan spela i både allsvenskan och
distriktsserien. Tävlingsbestämmelserna är nu införda på hemsidan.
f) Domarkursen: Margareta rapporterade att svar nu har erhållits från Tapio
Tikkanen att han kommer tillse att de två personerna som genomgick
domarkursen och saknas i den nationella listan, skall tillföras. Det hade skett
en miss. Han meddelade också att VSF:s styrelse i nästa steg behöver
bedöma vilka av dessa som skall få titulera sig som klubbdomare respektive
distriktsdomare. Det handlar om att man behöver ha en tids praktisk
erfarenhet som domare samt kunna hantera den digitala schackklockan.
Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte påbörjar bedömningsarbetet.
Rapport gavs om att Peter Fransson nyligen genomgått nästa nivå i
domarutbildningen, den s k FIDE-kurs. Beslut om eventuellt godkännande har
ännu inte lämnats.

§ 9 Övriga frågor
a) Nästa sammanträdesdag: Nästa styrelsemöte beslutades bli 5 mars, i samband
med distriktsseriens tredje sammandrag i Vara. Mötet börjar kl 10.15. Samma lokal
som tidigare, i källarplanet. Margareta Claesson ansvarar för att skicka underlag till
valberedningen, Peter Fransson och Rolf Svensson, samt bjuda in dem till
styrelsemötet.

§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet
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Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

