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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 2, 2012

Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 21 april 2012, kl 9.oo-11.oo hemma hos
Margareta Claesson, Ribbingsgatan 15, Borås
Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare

Kent Emanuelsson
Anders Wengholm
Viljo Koski
Margareta Claesson
Johnny Deltin

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han
hälsade särskilt styrelsens nya ledamot Margareta Claesson välkommen till
styrelsen.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2012-02-25 behandlades, godkändes och lades till
handlingarna. Viljo Koski meddelade att kongressprotokollet är på gång.

§ 4 Rapport individuella Junior-DM
Ordförande och Viljo Koski rapporterade att Junior-DM hölls 14 april i Alingsås. Totalt
deltog 20 juniorer i tävlingen. A-juniorerna spelade i en grupp. B- och C-juniorerna
spelade tillsammans i en grupp. Lottningen genomfördes med dator. I A-gruppen
upptäcktes inför femte och sista ronden att en frirondspoäng inte hade registrerats.
Detta korrigerades och diskussion fördes med spelarna om hur man skulle säkra att
de tre första prisplatserna skulle bli korrekta. Tävlingsledningen beslutade att spelade
partier i rond fyra skulle kvarstå, och gjorde en manuell lottning inför rond fem. En av
spelarna var missnöjd med detta beslut och avstod att spela sista ronden.
A-gruppen vanns av Josef Håkansson, Falköpings SS 4 poäng, 9,5. Tvåa blev Erik
Pettersson, Alingsås SS med 4 poäng, 6½. Trea blev Adam Nithander, Alingsås SS, 4
poäng, 5. Totalt deltog 9 deltagare.
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B-gruppen vanns av Susanne Nguyen, Borås-Fristad SK, 7 poäng. Tvåa blev Filip Nikolov,
Borås-Fristad SK, 4,5 poäng 25,5. Trea blev Måns Dolge, 4,5 poäng 24,5. Totalt deltog 5
deltagare.
C-gruppen vanns av Hampus Karlsson, Skara SS, 5 poäng. Tvåa blev Andreas Hydfors,
Alingsås SS, 4 poäng. Trea blev Anton Karlsson, Borås-Fristad SK, 3,5 poäng. Totalt deltog
sex deltagare.

§ 5 Konstituering av styrelsen
Ordföranden konstaterade att uppdragen som ordförande och kassör redan var valda
vid kongressen - Kent Emanuelsson och Viljo Koski. Övriga uppdrag fördelades
inom styrelsen enligt följande:
Sekreterare
- Margareta Claesson
Vice ordförande - Anders Wengholm
Vice sekreterare - Johnny Deltin
Arbetsutskottet - ordförande, sekreterare och kassör

§ 6 Val av firmatecknare
Styrelsen beslutade att till firmatecknare utse ordförande Kent Emanuelsson och
kassör Viljo Koski att var för sig teckna Västergötlands Schackförbunds firma under
verksamhetsåret 2012-01-01—2012-12-31. Mandatet gäller bankkonto, bankgiro
samt plusgiro. Paragrafen förklarades omedelbart som justerad.
Kent Emanuelsson, 540530-5755, S:a Skaraborgsgatan 28, 533 30 Götene
Viljo Koski, 491024-5093, Örlösa Gläntan, 531 97 Lidköping
Västergötlands schackförbund , organisationsnummer 868400-7415
Bankkonto, placeringskonto 8289-1
Bankgiro 59 50 -1460
Plusgiro 719 85 – 6
§ 7 Övriga val
a) Ansvarig för Västergötlands schackförbunds medlemsregistrering : Viljo Koski.
b) Ledamöter i tävlingskommittén: Viljo Koski, Anders Wengholm och Johnny Deltin.
De tävlingar som VSF arrangerar är veterantävlingen, Individuella DM, individuella
junior-DM och b lixt-DM.
Styrelsen beslutade att ansvaret för schackmaterial nu övergår till tävlingskommittén.
Detta ansvar innebär att hantera och förvara schackmaterialet vid och emellan
tävlingarna. Ordförande informerade om tidigare taget beslut att VSF:s material ej får
förvaras i en schacklokal. Anders Wengholm förklarade att han har möjlighet att
förvara materialet i ett låst utrymme, vilket accepterades av styrelsen.
c) Ansvarig för distriktsserien: Johnny Deltin.
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d) Beslut togs att uppdraget som ratingansvarig i VSF läggs ner, då
schackföreningarna själva numera skall registrera sin rating direkt i Sveriges
Schackförbunds medlemsregister. Det kan dock finnas behov av att upprätta en
topplista inom Västergötland. Johnny erbjöd sig att vid behov upprätta topplista.
e) Ansvarig för VSF:s hemsida: Kent Emanuelsson. Han meddelade att han avser att
göra om hemsidan, till vilket styrelsen gav honom fria händer att göra.
§ 8 Styrelsen fastställde speldagar enligt följande:
Distriktsserien 2012 – 2013
Snabbschacks-DM för lag
Veteranträffen
Individuella junior-DM

Samma speldagar som Allsvenskan
17 november i Lidköping
Överläts till Kent Emanuelsson och Viljo Koski att
fastställa plats och datum för tävlingen.
26 januari 2013 i Borås

§ 9 Sammanträdesdagar 2012 – 2013
Styrelsen beslutade att nästa styrelsesammanträde äger rum 2 juni. Sveriges
Schackförbunds kongress äger rum 7 juli. VSF har i dagsläget inga motioner till
kongressen.

§ 10 Checklista klubbar
Beslut togs att lägga ner frågan.

§ 11 Rapport medlemsregistrering 2012
Ordförande rapporterade att information har skickats ut till klubbarna via email om att
klubbarna skall ha registrerat sina medlemmar före 30 april, och att VSF i maj månad
skickar ut en faktura på medlemsavgifter för 2012. Medlemsavgiften är 50 kr per
junior och 240 kr per senior.
Styrelsen diskuterade hur man skall göra med de klubbar som inte har registrerat
medlemmarna i förbundsregistret och därmed inte betalar för sina medlemmar, men
kom inte fram till en acceptabel lösning.

§ 12 Reseersättning
Ordförande redogjorde att nuvarande reseersättning är 18,50 per mil. Beslut togs att
utge samma milersättning för detta nya verksamhetsår.

§ 13 Nästa sammanträde
Se § 9
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§ 14 Övriga frågor
Problem med lottning i junior-DM: Styrelsen diskuterade problemet med lottningen i
junior-DM och gissade på att problemet uppstod p g a gammal programvara.
Beslut togs att inköpa uppdaterad version av lottningsprogrammet Swiss perfekt..
Spelschema Schack-SM: Viljo Koski tog åter upp frågan om speltider i årets SchackSM. Han hade fått besked från spelare att, p g a att partierna spelas enbart på
eftermiddagarna, ställer spelare inte upp i årets SM. Dessa spelare har önskemål om
att kunna spela förmiddagspartier, för att under resterande del av dagen kunna
umgås med sin familj och göra utflykter.
Styrelsen gav Viljo Koski fria händer att utforma skrivelse med dessa synpunkter till
Sveriges schackförbund, med förhoppningen om att kommande arrangörer har med
sig detta när de planerar speltider vid kommande års SM-arrangemang. Styrelsen var
enig i att det ligger i allas schackspelares intressen att så många som möjligt deltar i
SM.

§ 15 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

