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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 2 2016
Protokoll fört vid sammanträde 2016-03-05 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i Distriktsseriens spellokal i Vara
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Richard Dahlström, Viljo Koski, Margareta Claesson, samt
Valberedningens ledamöter Peter Fransson och Rolf Svensson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna, och särskilt
valberedningen, som består av Peter Fransson och Rolf Svensson.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll nr 1 från 2016-01-10 behandlades, justerades och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Viljo Koski föredrog den ekonomiska rapporten för år 2016. Sjuhäradsalliansens
pengar på 5 871,77 kr har erhållits. Bidrag till priser i samband med Västgöta Open
har inte än utbetalts. Lokalhyran vid Snabbschacks-DM i Uddevalla var högre än
normalt, men styrelsen ansåg det vara acceptabelt, då det är viktigt med DMtävlingar i denna del av Västergötland.
Viljo Koski föredrog den ekonomiska rapporten för år 2015. Flera klubbar har inte
inbetalt hela medlemsavgiften för de som man har anmält till SSF. En
kompletterande inbetalning behöver göras. En schackklubb har, tvärt om, inbetalt för
mycket medlemsavgifter.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören ställde frågan ifall vuxna medlemmar i skolschackklubbar skall betala
medlemsavgift till VSF? Beslut är tidigare taget att för juniormedlemmar i
skolschackklubbarna är medlemsavgiften 0 kr. Ordförande åtog sig att kontakta SSF
för att höra vad SSF anser i frågan.
För år 2015 kommer medlemsavgifter till SSF inbetalas med ca 50,000 kronor.
Faktura har ännu inte erhållits.
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§ 6 DM tävlingar/distriktsserien 2016
Ordförande konstaterade att distriktsserien 2015/2016 avslutas med dagens tävling.
Prisutdelning sker vid kongressen. Det görs klart med inköp av priser o diplom.
Blixt-DM 2016: SA Mark har tackat ja till att arrangera Blixt-DM samtidigt med Schack
i det gröna. Tävlingen arrangeras 14 augusti 2016. Beslut togs om att VSF står för
DM-priser - pokaler till de tre bästa i juniorklassen, samt penningpriser + DM-nålar till
seniorklassen med totalt 1800 kronor (900-600-300) till de tre bästa.

§ 7 Kongressen lördag 2 april 2016
a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport behandlades.
b) Inbjudan till kongressen, verksamhetsberättelse skickas ut med brev till alla
traditionella schackklubbar i VSF.
c) Inga motioner har inkommit. Beslut togs om att om/när motioner inkommer, så
behandlar styrelsen den inom sig innan kongressens början.
d) Beslut har vid föregående styrelsemöte tagits om att föreslå kongressen om
oförändrade medlemsavgifter för 2017, samt att om SSF:s kongress beslutar om
höjningar vid sommarens kongress, så äger distriktsstyrelsen rätt att höja sina
avgifter med motsvarande belopp. Beslut togs vid dagens möte att föreslå
kongressen att utöka styrelsen med en ledamot och två suppleanter. Om kongressen
är positiv till detta, kan det inte träda i kraft vid denna kongress, utan det behövs
ytterligare en kongress.
Parentation: Bertil Westin har avlidit i december 2015. Eva J får uppdraget att ta fram
uppgifter om honom. Vi behöver be schackklubbarna att lämna besked över avlidna
schackspelare sedan föregående kongress.
e) Röstlängden för kongressen diskuterades. Frågan ställdes om skolschackklubbar
skall vara röstberättigade vid kongressen. Diskussion fördes. Fredrik K kollar upp
med SSF angående vad man säger på central nivå. Kassören avvaktar med
beräkningen av röstlängden tills han får besked.
f) Utskick av kallelse görs av Margareta C.

§ 8 Valberedning
Valberedningen, bestående av Peter Fransson och Rolf Svensson, ställde frågor till
styrelsen.

§ 9 Rapporter
a) Hemsidan: Inga synpunkter.
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b) Regionalt samarbete: Inga kontakter är tagna än med Göteborgs SF. Vi behöver
kolla upp vilka landstingsbidrag som kan erhållas vid 300 juniormedlemmar.

§ 10 Övriga frågor
a) Nästa sammanträdesdag: Beslut om dag tas efter kongressen.
b) Jubileumsboken: Rolf Svensson rapporterade att del 1 (år 1919-1949) är klar. Del
2 (1950-) är under bearbetning. Distriktet är 100 år 2019-09-07. Det bildades 1919 i
Vänersborg. Alingsås SS firar 100 år samma år.

§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

