Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 3
Protokoll fört vid sammanträde med
Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyrelse
Lördagen den 29 mars 2008
i Borås-Fristad Schackklubbs föreningslokal i
”Framtid Sjöbo”. Tidpunkt kl. 13.00 – c:a 14.00
Närvarande:

Rolf Svensson, ordförande
Patrik Ragnar, sekreterare
Rune Emanuelsson, kassör
Kent Emanuelsson,
Kjell Karlsson,

Suppleanter:

Viljo Koski ,
Johnny Deltin

§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden Rolf Svensson hälsade de närvarande ledamöterna i Distriktsstyrelsen välkomna till
dagens sammanträde vilket förklarades som öppnat. Han hoppades att den nya styrelsen skulle få
ett fint samarbete tillsammans.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§3

Föregående protokoll
Protokoll Nr 2 från den 1 mars 2008 ansågs som föredraget i och med att detsamma utsänts
till styrelsens ledamöter och distriktsförbundets olika föreningar. Protokollet godkändes och lades
till handlingarna.

§4

Ekonomisk rapport
Kassör Rune Emanuelsson lämnade en ekonomisk rapport, vilken godkändes.
Inte mycket har hänt sedan styrelsemötet den 1 mars. 22 950 kronor skall betalas in till
Sveriges Schackförbund. Kassören räknar också med att Distriktsstyrelsen skall få tillbaka
500-600 kronor från Postverket för inbetalda men ej utnyttjade portokostnader.
En diskussion uppstod kring val av framtida kopiator. Från den som nu finns har det
skrivits ut cirka 21 000 sidor. Beslut har tidigare tagits på att alla inbjudningar till tävlingar
skall publiceras via hemsidan. Endast protokoll och kongresshandlingar skickas ut med
post.
Under denna paragraf framkom också att 2007 års registreringsrapporter nu var klara. SA
Mark är däremot ännu inte klara med sin rapport. Sex föreningar uppvisar brister. Alla
allsvenska spelare skall registreras. Rune Emanuelsson fick i uppdrag att kontakta SA
Mark. Föreningen får två dagar på sig att färdigställa registreringen. Beslut togs om en
straffavgift för de sex föreningar som ännu inte inkommit med fullständiga uppgifter.

§5

§6

Konstituering av styrelsen
A)

Val av vice ordförande
Till vice ordförande valdes Kent Emanuelsson, Götene

B)

Val av vice sekreterare
Till vice sekreterare valdes Kjell Karlsson, Ulricehamn

C)

Val av arbetsutskott AU
Till arbetsutskott (AU) enligt gällande stadgar valdes ordförande Rolf Svensson,
sekreterare Patrik Ragnar och kassör Rune Emanuelsson

Val av firmatecknare
Att teckna Västergötlands Schackförbunds firma var för sig va ldes
Ordförande Rolf Svensson 530612-5617 Granvägen 1 513 35 FRISTAD nyval
Kassör Rune Emanuelsson 311127-5719 Prästgatan 4 533 30 GÖTENE omval
Paragrafen ansågs som omedelbart justerad.

§7

Val av tävlingskommitté
Till att ingå i tävlingskommittén valdes Viljo Koski, Johnny Deltin och Kjell Karlsson.
Till ordförande i kommittén valdes Johnny Deltin

§8

Val av distriktsinstruktör
Beslut togs om att framtida distriktsinstruktör och vad denne skall arbeta med senareläggs.

§9

Val av registreringsansvarig
Som registreringsansvariga valdes Kent Emanuelsson och Rune Emanuelsson. Övriga i
styrelsen skall vara behjälpliga vid behov. Beslut fattades att ordföranden formulerar en
skrivelse till Alingsås SS där distriktets policy vad avser spelarregistreringar klart
deklareras.

§10

Val av ratingansvarig
Omval av Kjell Karlsson.

§11

Beslut om reseersättning
Efter information från Viljo Koski om att den skattefria delen av milersättningen ökat beslutade
styrelsen att höja reseersättningen till 18 kronor per mil.

§12

Övriga frågor
Kassör Rune Emanuelsson framförde nödvändigheten av att arrangera kurser för att öka
medvetenheten ute bland distriktets klubbar för hur man sköter en klubb. Rent allmänt kan
konstateras att klubbarna har bristfälliga kunskaper om att söka bidrag. Förslag framfördes om att
försöka genomföra någon form av kurser på tre platser. Tankar framfördes på en kurs i maj och två
till hösten. Beslut togs om att samtliga ledamöter lämnar synpunkter på hur styrelsen kan arbeta
vidare med ärendet.
Styrelsen beslutade vidare att inte sända någon representant till framtidskonferensen i Stockholm
den 6 april. Avslutningsvis diskuterades Sveriges Schackförbund. Det konstaterades att SSF
behöver en ny ordförande. Styrelsens ledamöter uppmanades att skicka in förslag på ny ordförande.

§13

Sammanträdets avslutande
Ordföranden Rolf Svensson tackade samtliga ledamöter för visat intresse och engagemang.
Han förklarade därefter mötet för avslutat. Viljo Koski passade på att framföra ett stort
tack till ordföranden för dennes val av sammanträdeslokal och förtäring. Övriga
styrelseledamöter gjorde detsamma.

Vid Protokollet

Justeras

Patrik Ragnar
Sekreterare

Rolf Svensson
Ordförande

