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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 2, 2015
Protokoll fört vid sammanträde 2015-04-26 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i Kulturhuset, Skövde.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Eva Johansson, Viljo Koski samt 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 mötesprotokoll nr 1 från 2015-02-21 i Vara behandlades, godkändes
och lades till handlingarna.

§ 4 Konstituering av styrelsen
Ordförande konstaterade att vid kongressen 2015-03-28 valdes han själv till
ordförande i VSF. Viljo Koski och Eva Johansson omvaldes på 2 år. Margareta
Claesson och Rickard Dahlström hade ett år kvar av sina mandatperioder.
Uppdragen inom styrelsen är fördelades enligt följande:
Ordförande: Fredrik Kjellqvist
Vice ordförande: Eva Johansson
Kassör: Viljo Koski
Sekreterare: Margareta Claesson
Vice sekreterare: Rickard Dahlström

§ 5 Val
a) Styrelsen beslutade att till firmatecknare utse ordförande Fredrik Kjellqvist och
kassör Viljo Koski, att var för sig teckna Västergötlands Schackförbunds firma under
perioden 2015-03-28—2016-03-31. Mandatet gäller bankkonton, bankgiro samt
plusgiro. Paragrafen förklarades omedelbart som justerad.
Fredrik Kjellqvist, 651101-5957, Dalslundsvägen 3, 531 93 Lidköping
Viljo Koski, 491024-5093, Örlösa Gläntan, 531 97 Lidköping
Västergötlands schackförbund, organisationsnummer 868400-7415
Bankkonton, varav ett är placeringskonto 8289-1
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Bankgiro 59 50 -1460
Plusgiro 719 85 – 6
b) Till medlemsregistreringsansvarig utsågs kassör Viljo Koski.
c) Till ledamöter i tävlingskommittén utsågs ordförande Fredrik Kjellqvist, Rickard
Dahlström samt Eva Johansson. De ansvarar för DM-tävlingar och Distriktsserien.
d) Ordförande konstaterade att enligt stadgarna består arbetsutskottet (au) av
ordförande, sekreterare och kassör.
e) Till materialansvarig utsågs Rickard Dahlström. Bräden, pjäser och klockor
materialet förvaras i ett utrymme, som ligger nära spellokalen i Lidköping, som
Rickard har tillgång till.
f) Att ansvara för hemsidan uppdrogs till Rickard Dahlström.
g) Beslut togs om att utse Eva Johansson till VSF:s ombud vid SSF:s kongress i
Sunne 12 juli 2015, samt Fredrik Kjellqvist till ersättare.

§ 6 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2015-04-25. Tillgångarna är på
totalt 234 894 kronor.
§ 7 Medlemsregistrering
Femton av tjugo klubbar har inbetalt sina medlemsavgifter för året. Kvarstående
klubbar, som inte har inbetalt årets medlemsavgifter är Trollhättan, Vänersborg,
Tibro, Uddebo och Herrljunga.

§ 8 Rapporter
Ordförande rapporterade från VSF:s kongress i Falköping 2015-03-28.
Det konstaterades att blixt-DM i Skara och Veteranträffen i Borås ställts in under
2014.

§ 9 Övriga frågor
a) Juniorläger VSF 2015: Beslut togs om att skjuta upp juniorlägret till senare tillfälle.
b) Kommande sammanträdesdagar: Nästa styrelsemöte bestämdes till 7 juni kl 11.00 hos Eva
Johansson, Alingsås.
c) Kadett- och juniorallsvenskan. Kadettallsvenskan spelas 9-10 maj i Göteborg. VSF har haft
kontakter med SSF med önskemål om en lag från Västergötland, men p g a reglerna tillåts endast lag
från klubbar. Däremot tillåts sekundärmedlemsskap i en klubb, vilket innebär att spelare från olika
klubbar i VSF kan spela för en klubb. Beslut har via telefonkontakt tagits om att anmäla ett lag Lidköpings SS. Laget består av sex ungdomar på ca 15 år. Från Alingsås kommer 3 ungdomar, Borås
1, Skara 1 samt Lidköping 1. Reserver kommer från Skara och Lidköping.
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Styrelsen beslutade
-

att VSF betalar startavgiften på 300 kr för deltagande i kadettallsvenskan 8-10 maj i
Göteborg,
att VSF betalar resekostnader + övernattning för åtta spelare + lagledare,
att lagledare blir John Löfgren,
att laget kallas Lidköpings SS, samt
att avvakta med beslut ang juniorallsvenskan, då den spelas först i november månad.

d) Skolschackklubbar: Flera skolschackklubbar har registrerats i VSF: medlemsregister. Kopior av
medlemsskapen skickas till Viljo Koski.
e) Till nästa styrelsemöte får ordförande och Eva Johansson uppdrag att arbeta fram dagar för
tävlingar inom VSF:s regi under säsong hösten 2015 och våren 2016.

§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

