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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 1/2017
Protokoll fört vid sammanträde 2017-01-10 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse via telefonmöte.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski samt Margareta
Claesson.

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

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2016-12-05
Föregående mötesprotokoll nr 7 från 2016-12-05 behandlades, godkändes och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten för hela räkenskapsåret 2016.
Rapporten godkändas.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att SA Fenix har inbetalt skuld för medlemsavgifter. Några få
klubbar skall inbetala ytterligare i medlemsavgifter.

§ 6 DM-tävlingar, Distriktsserien 2017
Snabbschacks-DM 28 jan på Stadshotellet i Skara: Tävlingen är nu Elo-registrerad.
Beslut togs att uppdra till Peter Fransson att vara domare, domararvode 500 kr. Han
kommer även att ansvara för lottningen. Eva Johansson åtog sig ansvara för
juniorerna. DM-nålar utdelas till de tre första i seniortävlingen. Tre priser utdelas i
varje juniorklass, a+b+c. Ytterligare 30 medaljer beställs till juniorerna.
Distriktsserien 2016-2017: Sista speldagen spelas i Folkets hus i Alingsås 25 feb
2017. Prisutdelning för distriktsserien sker på kongressen, en tavla med diplom samt
5 plaketter till vinnande lag.
Västgöta Open: DM-nålar utdelas till de tre bästa. Ansökan om bidrag till prispengar
behöver erhållas från Skara SS.
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§ 7 Rapporter
a) Domarutbildning. Tapio Tikkanen har tackat ja till ansvara för
fortsättningskursen för domare söndagen den 23 april. Styrelsen beslutade att
den hålls kl 10-16, under förutsättning att detta passar Tapio - Margareta åtog
sig höra med Tapio. Utbildningen hålls i Lidköpings SS’ schackklubb. Inbjudan
skickas ut med kongressinbjudan samt läggs in på hemsidan.
Anmälningsavgift för utbildningen beslutades till 300 kr per person.
b) Elo-registreringar: Information gavs om att resultat i Västgöta Open är
inrapporterat. Det är även klart att snabbschacks-DM 28 januari blir eloregistrerad.
c) Landstingsbidrag: Inget mer har gjorts. Ordförande informerade om att
ansökan behöver lämnas in senast april månad. Distriktet har över 300
juniorer. Ordförande och Viljo Koski ansvarar för detta.
d) Kongressen: Ansökan från Skara SS erhölls om att vara värd för kongressen
2017. Detta är den enda ansökan som har inkommit. Styrelsen beslutade att
meddela Skara SS om att styrelsen tackar ja till erbjudandet om att ha
kongressen i Skara.

§ 8 Övriga frågor
a) Jubileumsboken, tryckeri: Styrelsen behandlade ej frågan vid detta möte, utan
alla fortsätter med att inhämta kostnadsförslag på sina hemorter för en
jubileumsbok på 300 sidor.
b) Medlemsavgift: Styrelsen beslutade att höja medlemsavgiften för seniorer
med 20 kr, då SSF höjt den med motsvarande belopp vid sommarens
kongress.
c) Nästa sammanträdesdag: Beslut togs om att ha nästa styrelsemöte 7 mars kl
18 i Falköping, med förhoppningen att Josef Håkansson kan ordna med lokal.
Om detta inte kan ordnas, så blir mötet i Skara.

§ 9 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist
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Sekreterare VSF

Ordförande VSF

