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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 2, 2013

Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 28 april 2013, kl 9.00-12.00 i Alingsås
Schacksällskaps spellokal, Ängsgatan 11, Alingsås.
Närvarande:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Margareta Claesson
Eva Johansson
Anders Frisk

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han
hälsade särskilt styrelsens nya ledamöter Eva Johansson och Anders Frisk välkomna
till styrelsen.

§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning vid mötets början föredrogs och godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2013-02-23 behandlades, godkändes och lades till
handlingarna.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2013-04-25. Föreningarna skulle
senast 2013-04-20 ha inskickat årets medlemsredovisning, samt senast 2013-04-25
ha betalt årsavgiften för registrerade medlemmar. Åtta föreningar, av totalt tjugo, har
dags dato inbetalt medlemsavgifter med totalt 16.090 kronor. Beslut togs att skicka
påminnelse till de klubbar som 13 maj i nte har inbetalt medlemsavgifter.
Faktura för 2012 års medlemsavgifter förväntas snart inkomma från SSF på ca
31.430 kronor.
Styrelsen var enig om att föreningar, som inbetalt för mycket medlemsavgifter under
2012, har detta tillgodo vid årets inbetalning.

§ 5 Konstituering av styrelsen
Ordföranden konstaterade att uppdraget som sekreterare redan fördelats till
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Margareta Claesson. Övriga uppdrag fördelades inom styrelsen enligt följande:
Vice ordförande - Eva Johansson
Vice sekreterare - Anders Frisk

Enligt stadgarna består arbetsutskottet av 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
perioden 2013-01-01—2014-03-29. 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, Eva Johansson och Anders Frisk. Viljo
Koski är sammankallande. De tävlingar som VSF arrangerar är…
* Veteranträffen 21 september 2013,
* Blixt-DM för både seniorer och juniorer 5 oktober 2013,
* Snabbschackslag-DM för seniorer och juniorer 16 november 2013, samt
* Individuella snabbschacks-DM för seniorer och juniorer 25 januari 2014.

c) Materialansvarig: Eva Johansson. Ordförande informerade att det finns 400
brädor, 160 omgångar pjäser samt 62 klockor. Han informerade om att detta material
förvaras på Anders Wengholms låsta kontor och att det även fortsättningsvis är ok att
förvaras där.
d) Ansvarig för distriktsserien: Ingen i tävlingskommittén upplevde att de hade
kompetens eller möjlighet att ansvara för distriktsserien. Beslut togs om att lösa detta
uppdrag med extern hjälp. Ordförande fick uppdraget att efterhöra med personer
utanför styrelsen.

§ 8 Reseersättning
Ordförande redogjorde att nuvarande reseersättning är 18,50 per mil. Beslut togs om
oförändrad milersättning under verksamhetsår 2013.
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§ 9 Sammanträdesdagar 2013 – 2014
Ordförande informerade om att kongresshandlingarna skall vara utskickade till
distrikten senast 25 maj. Styrelsen beslutade att nästa styrelsesammanträde äger
rum i Skara 15 juni kl 10.00. Beslut togs om att bestämma datum för ett möte i taget.

§ 10 Rapport skrivelse SSF
Styrelsens nya ledamöter läste igenom skickad skrivelse till SSF angående SSF:s
beslut att införa digitala klockor i allsvenskan. Margareta Claesson redovisade
därefter svar från förbundsordförande:
1/ CS hade tagit beslutet och uppdragit till TK-kommittén att genomföra införandet av
digitala klockor i allsvenskan. Styrelsen ansåg att SSF hade formulerat besluten i protokollen
otydligt, och att det inte gick att utläsa vilket beslut som hade tagits,
2/ Normalt bör ett styrelseprotokoll läggas ut på hemsidan inom fyra veckor. Han trodde
inte att det finns några beslut på detta, men skrev att de ändå skall bli bättre på detta.
3/ ”Schackpärmen” höll på att uppdateras, men att i avvaktan på detta skall man få tillgång
till den gamla ”schackpärmen”.

Styrelsen diskuterade svaret. Det finns inget att göra i dagsläget, utan man får
ofrivilligt acceptera tagna beslut, då det är för sent att skriva en motion om detta.
Frågor ställdes hur man skall hantera klockorna om batterier tar slut eller om klockor
går sönder. Margareta fick i uppdrag att maila tillbaka till SSF:s ordförande samt
informera om de frågeställningar som styrelsen har. Ordförande framförde att han vet
att det finns ett kongressbeslut om att protokoll skall vara införda på hemsidan inom
6 veckor, men vet inte vilket år beslutet togs.

§ 11 Rapport medlemsregistrering 2013
Viljo Koski rapporterade att medlemsregistering inkommit från 8 klubbar.

§ 12 Distriktsseriens framtida utformning
Anders Frisk framförde att det är svårare att få schackspelare att ställa upp och spela
bortamatcher under vintern, och särskilt när det är långa resor. Hans klubb har
tillfrågat Göteborgs Schackförbund om möjlighet till deltagande i göteborgarnas
seriespel, och fått svar att det är ok, men att de först måste få en accept från
Västergötlands Schackförbund.
Efter diskussion togs beslut att inte tillåta distriktets schackklubbar att ställa upp i
seriesammanhang i andra distrikt.
Styrelsen diskuterade distriktsseriens framtida utformning. Styrelsen var positiv till att
hitta annat spelupplägg, som kan passa bättre för de klubbar, som ligger i utkanten
av distriktet. Diskussion fördes om möjlighet till att införa sammandrag på en mer
central ort, så att resorna blir färre och kortare. Anmälningsavgift för deltagande
föreslås vara oförändrad, 500 kronor. Beslut togs att uppdra till Margareta Claesson
och Anders Frisk att efterhöra distriktsklubbarnas synpunkter på ett förändrat
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spelupplägg samt lägga fram ett förslag till styrelsen vid nästa möte.
§ 13 Övriga frågor
a) Inkomna ansökningar om att vara medarrangörer till tävlingar
- Veteranträffen 21 september 2013: Inga inkomna intresseanmälningar. Margareta
framförde att Borås-Fristad är intresserade att ev arrangera denna tävling, och att
ordförande Leif Svensson fick uppdraget att kontakta VSF-ordförande.
- Blixt-DM 5 oktober 2013 för seniorer och juniorer: Mark
- Snabbschacks-DM 16 nov 2013 för seniorer och juniorer: Skara och Mark
- Ind. Snabbschacks-DM 25 jan 2014 för seniorer och juniorer: Skara, Mark och
Lidköping
Beslut togs att avvakta anmälningstidens slut och ta beslut om detta vid nästa
styrelsemöte. Styrelsen konstaterade att Skara redan har ett återkommande
arrangemang - individuella DM.

§ 14 Nästa sammanträde
Ordförande erbjöd hela styrelsen att ordna med en utbildning i lottningsprogrammet
vid nästa styrelsemöte. Styrelsen tackade ja till detta. Beslut togs att ha mötet 15 juni
i Skara.

§ 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

