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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 2/2017
Protokoll fört vid sammanträde 2017-03-07 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, i Falköping SS spellokal, Wetterlinsgatan 22,
Falköping.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski samt Margareta
Claesson. Adjungerade valberedningens ledamöter Josef Håkanson och Patrik Ragnar.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2017-01-10
Föregående mötesprotokoll nr 1 från 2017-01-10 behandlades. Föregående möte
hölls hemma hos Eva Johansson, i Alingsås, och möteslokalen behöver justeras i
protokollet. I övrigt godkändes protokollet och lades därefter till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten för hela räkenskapsåret 2016.
Överskottet är 7 228 kr. Utgående balans var 192 007 kr. Erhållen ränta för året var
53 kr. Resekostnader är inte inlagda i årsresultatet. Rapporten godkändes.

§ 5 Medlemsregistrering
Inget nytt att rapportera om 2017 års medlemsregistrering.

§ 6 DM-tävlingar, Distriktsserien 2016-2017, priser
Vinnare i distriktsserien 2016-2017 blev Alingsås II. Prisutdelning för distriktsserien
2016-2017 sker på kongressen. Eva Johansson ombads meddela hur många som
deltog i laget. Fredrik Kjellqvist åtog sig att inköpa en tavla till diplomet och plaketter
till laget.

§ 7 Rapporter
Domarutbildning. Inbjudan är klar och inlagd på hemsidan, samt bifogas med
kallelsen till kongressen. Domare är Tapio Tikkanen. Utbildningen hålls i Lidköpings
SS spellokal i Lidköping. Rickard åtar sig att ordna att schackklockor finns tillgängliga
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för deltagarna. Fråga ställdes om vilka som kan delta i utbildningen. Då mötet var ett
förberedande möte inför kongressen, bad ordförande att frågan får diskuteras vid
annat tillfälle.
Landstingsbidrag: Ordförande rapporterade att blanketter är hämtade. Sista
ansökningsdag är 15 april. Handlingar från årsmötet skall bifogas. Fredrik Kjellqvist
och Viljo Koski ansvarar för att skicka in ansökan.
Inför kongressen: Ordförande informerade om att kongressen kommer att hållas på
Julahotellet i Skara. Styrelsen diskuterade tidigare praxis av kostnader i samband
med kongressens hållande. Beslut togs om att införa en ny policy, att inbjudande
klubb står för lokalen och att VSF står för matkostnaden.
I inbjudan skulle det stå med att klubbarna hör av sig till styrelsen och Fredrik
Kjellqvist så snart som möjligt om någon medlem gått bort under året. Fredrik och
Viljo förbereder parentationen.
Stadgar: Josef Håkanson överlämnade förslag till stadgeändringar, då dessa
behöver uppdateras efter förbundets förändringar av sina stadgar, samt att språket
behöver moderniseras. Josef ombads att skriva ner förslag till ändringar och skicka
ut dessa, så att de kan skickas till klubbarna så snart som möjligt.
Valberedning: Patrik Ragnar, valberedningens ordförande, hade deltagit i hela
styrelsemötet och hade inga frågor att ställa till styrelsen.

§ 8 Övriga frågor
Jubileumsboken, tryckeri - inget nytt att rapportera.

§ 9 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

---------------------------------------Margareta Claesson
Sekreterare VSF

----------------------------------------------Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

