Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 3 2011
Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 16 april 2011 på Alingsås Schacksällskaps
klubblokal i Alingsås, kl 10.00 – 12.00
Närvarande:

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Rune Emanuelsson
Anders Wengholm
Johnny Deltin

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande
Nyvalde ledamoten Anders Wengholm hälsade övriga ledamöter välkomna
till Alingsås varefter ordföranden Kent Emanuelsson hälsade de närvarande
ledamöterna välkomna till dagens sammanträde och förklarade densamma
öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg under övriga frågor.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 2 2011 föredrogs och godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören Rune Emanuelsson föredrog rapporten som därefter godkändes.
§ 5 Rapport medlemsregistreringen 2010
Konstaterades att 4 st klubbar till dags datum ej inkommit med
medlemsregistreringen.
§ 6 Konstituering av styrelsen
Till vice ordförande valdes Anders Wengholm
Till vice sekreterare valdes Johnny Deltin
Övriga ledamöter är valda av kongressen.

§ 7 Val av firmatecknare
Till firmatecknare valdes ordföranden Kent Emanuelsson, 540530-5755,
och kassören Rune Emanuelsson, 311127-5719, var för sig. Denna
paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8 Ratingansvarig
Till att ansvara för ratingen i distriktet valdes Johnny Deltin.
§9

Distriktsserien
I likhet med föregående år valdes Johnny Deltin till att även ansvara för
det kommande året.

§10

Tävlingskommitté
Beslöts att Kent Emanuelsson är tävlingsansvarig och begär hjälp av
övriga ledamöter vid respektive tävling. Anders Wengholm föreslog
att framför allt lagtävlingar skulle prioriteras.

§11

Utvärdering av kongressen
Diskussion angående senaste årens minskade medlemsantal och vad
som kan göras för att vända trenden. Förslag väcktes att åka ut till
klubbarna och träffa ledarna. Många klubbledare tycker att det är svårt
att sköta medlemsregistreringen och övrig administration. Anders
Wengholm föreslog att man tar fram en checklista ( ett antal punkter )
till klubbesöken. Mötet beslöt att Anders Wengholm tar fram en sådan
checklista. Därefter följde en allmän diskussion om det svåra
ekonomiska läget för Sveriges Schackförbund.

§12

Övriga frågor
Viljo Koski tog upp diskussionen hurvida distriktet och i förlängningen
även allsvenskan kunde tänka sig att spela seriespel på lördagar
i stället för på söndagar, framför allt av familjeskäl, kanske man på
detta sätt kan vända trenden vad gäller medlemmar.

§13

Nästa sammanträde
Beslöts att AU undersöker om 2011-06-11 skulle passa.

§14

Sammanträdets avslutande
Ordföranden Kent Emanuelsson tackade ledamöterna och förklarade
Sammanträdet som avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Viljo Koski

Kent Emanuelsson

Viljo Koski, Sekreterare

Kent Emanuelsson, Ordförande

