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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 2, 2014
Protokoll fört vid sammanträde 2014-04-26 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i Lidköpings SS spellokal, Karlagatan 30,
Lidköping.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Eva Johansson, Viljo Koski, Rickard Dahlström samt Margareta
Claesson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
VSF:s nya ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 1 från 2014-02-08 behandlades och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2014-04-26. Tillgångarna är på
totalt 224 077 kronor. En faktura kommer snart erhållas från SSF för 2013 års
medlemsavgifter med ca 37 850.
Från SSF har erhållits bidrag med 630 kr.

§ 5 Konstituering av styrelsen
Ordförande konstaterade att han själv är vald till ordförande av kongressen. I övrigt
fördelades uppdragen enligt följande:
Kassör: Viljo Koski
Vice ordförande: Eva Johansson
Sekreterare: Margareta Claesson
Vice sekreterare: Rickard Dahlström

§ 6 Val av firmatecknare
Styrelsen beslutade att till firmatecknare utse ordförande Fredrik Kjellqvist och kassör
Viljo Koski, att var för sig teckna Västergötlands Schackförbunds firma under
perioden 2014-01-01—2015-03-31. Mandatet gäller bankkonton, bankgiro samt
plusgiro. Paragrafen förklarades omedelbart som justerad.
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Fredrik Kjellqvist, Dalslundsvägen 3, 531 93 Lidköping
Viljo Koski, Örlösa Gläntan, 531 97 Lidköping
Västergötlands schackförbund, organisationsnummer 868400-7415
Bankkonton, varav ett är placeringskonto 8289-1
Bankgiro 59 50 -1460
Plusgiro 719 85 – 6

§ 7 Övriga val
a) Till medlemsregistreringsansvarig utsågs kassör Viljo Koski. Uppdraget innebär att
kolla upp schackklubbarnas medlemsinbetalningar under året. Registreringsblankett
utskickades till klubbarna av sekreteraren i början av året.
b) Till ledamöter i tävlingskommittén utsågs ordförande Fredrik Kjellqvist, Rickard
Dahlström samt Eva Johansson.
c) Till materialansvarig utsågs Eva Johansson. Bräden, pjäser och klockor materialet
förvaras för närvarande i Alingsås. Ny förvaring behöver ordnas. Styrelsen
överenskom att undersöka detta, och då tas nytt beslut om vem som blir
materialansvarig.
d) Beslut togs om att ansvaret för distriktsserien läggs på tävlingskommittén.
e) Att ansvara för hemsidan uppdrogs till Rickard Dahlström. Han fick fullt förtroende
att modernisera den. Kontakt kommer att tas med föregående ansvarige f d
ordförande Kent Emanuelsson för överlämnande av lösenord mm.
f) Ordförande konstaterade att enligt stadgarna består arbetsutskottet (au) av
ordförande, sekreterare och kassör.

§ 8 Reseersättning
Ordförande redogjorde att nuvarande reseersättning är 18,50 per mil. Beslut togs om
oförändrad milersättning under verksamhetsår 2014.

§ 9 Sammanträdesdagar 2014-2015
Beslut togs att vid nästa sammanträde bestämma tävlingsdagar för kommande året,
likaså styrelsedagar. Nästa möte bestämdes till lördagen 14 juni kl. 10 hemma hos
Eva Johansson, i Alingsås.

§ 10 Medlemsregistrering 2014
Kassören redogjorde att 15 klubbar har inbetalt medlemsavgifter för 2014 och att 5
klubbar inte har gjort det. Han kommer kontakta dessa för påminnelse.
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§ 11 Rapporter
a) Angående ledarutbildning, klubbkontakt mm/EJ och MC
Eva Johansson och Margareta Claesson rapporterade om idéer om utveckling
av ungdomsverksamheten i distriktet. Under 2013 hade distriktet 77
ungdomsmedlemmar. Vid kongressen diskuterades detta med de deltagande
som var intresserade av ungdomsfrågor. Kongressdeltagarna var positiva till
att en början skapa en diskussionskanal mellan klubbarna via mail, där man
kan framföra synpunkter, önskemål och idéer om hur man kan utveckla en
ungdomsverksamhet där man bor. Fredrik Kjellqvist lovade att skicka ut ett
mail till klubbarna om detta.
b) Angående domarutbildning/MC
Margareta Claesson rapporterade att hon har haft kontakt med Tapio
Tikkanen angående att anordna en domarutbildning i distriktet. Besked har
erhållits från Tapio att förbundet kan hjälpa till med en endagars utbildning,
Kostnaden är 2000 kr samt resekostnader. Tanken är att anordna en
utbildning för både distriktsdomare och klubbdomare. Hon delade ut en lista
på vilka kunskaper en domare skall ha. Styrelsen enades om att vid nästa
möte även utse ett datum för domarutbildningen.
c) Angående distriktstävlingar, tävlingskommittén
Viljo Koski meddelade att datum för nästa års veterantävling redan är klart och
att inbjudan är klar att läggas på hemsidan. De tävlingar som distriktet
anordnar är:
- September: Veteranträffen – spelas 20 september i Borås
- Oktober: Individuella blixt-DM
- November: Snabbschacks-DM för lag
- Januari: Snabbschacks-DM för seniorer och individuella junior-DM
- Februari: Individuella DM, som spelas i Västgöta Open
- Samt Distriktsserien, som spelas under sammanlagt tre dagar under
höst/vår

§ 12 Övriga frågor
a) Juniorläger i VSF regi 2015
Det konstaterades att beslut har tagits om att anordna ett juniorläger.
Tävlingskommittén fick uppdraget att arbeta med detta.
b) Jubileumsskrift VSF 100 års jubileum
Det framfördes att Rolf Svensson har arbetat på förbundets 100-årsjubileum och gjort
klart de första 50 årens historik, som han har överlämnat till styrelsen via Margareta
Claesson. Styrelsen uttalade sin uppskattning över detta. Ordförande frågade om
han kunde kontakta Rolf för att höra om Rolf har intresse av att medverka i
framtagandet av jubileumsskriften.
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c) Distriktsombud till kongressen 13 juli i Borlänge
Beslut togs om att utse ordförande Fredrik Kjellqvist till VSF:s ombud vid SSF:s
kongress sommaren 2014, samt Viljo Koski till ersättare.
d) VSF:s material och handlingar
Styrelsen uppdrog till ordförande och Rickard att kontakta Kent Emanuelsson för
hämtning av material och handlingar som tillhör VSF.
e) Diskussion om mail
Margareta Claesson tillfrågade Rickard Dahlström om anledning till utskickat mail.
Detta diskuterades internt och därefter var saken utagerad.
f) Framställan från Borås-Fristad Schackklubb:
Styrelsen diskuterade sakframställan från Leif Svensson, Borås-Fristad SK
angående återbetalning av hel eller del av startavgift, då tredje speldagen inställdes.
Kassör Viljo Koski rapporterade att wo-avgifter på 1500 kronor inkommit. Beslut togs
om att utbetala 150 kronor per deltagande lag, som inte lämnade wo, att utbetalas
omedelbart till de aktuella klubbarna.

§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

