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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 3, 2013

Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 15 juni 2013, kl 10.00-14.00 i Centrumbostäders
AB kontor, Biskop Turgots Gata 4, Skara.
Närvarande:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Margareta Claesson
Eva Johansson
Anders Frisk

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning vid mötets början föredrogs och godkändes med tilläggen
1/ orter för distriktets tävlingar
2/ Digitala klockor
3/ Försäkring för schackklubbar
4/ skrivare

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2013-04-28 behandlades. § 12 diskuterades igen, och
styrelsen enades om att behandla frågan vid dagens möte. Protokollet godkändes,
justerades och lades till handlingarna.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2013-06-14.
SSF-faktura för 2012 års medlemsavgifter på totalt 31.430 kronor har fortfarande inte
erhållits.
Fråga ställdes åter om VSF skall ha kvar postgirot eller inte. Då en del klubbar enbart
har postgiro, får det fortfarande anses vara en serviceåtgärd gentemot dessa att ha
kvar detta.
Styrelsen uppdrog till kassören att kontinuerligt överföra tillgångar på de icke
räntebärande kontona till det räntebärande kontot. På postgirokontot skall finnas
minimalt med pengar, då det endast är ett konto för inbetalningar.
§ 5 Medlemsregistrering 2013
Kassören rapporterade att sjutton av tjugo schackklubbar har dags dato inbetalt
medlemsavgifter för 2013 på sammanlagt 48.910 kronor. Tre klubbar har ännu inte
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inbetalt sina medlemsavgifter. Dessa kommer få en ytterligare påminnelse.
§ 6 Distriktsserien 2013/2014
Margareta C och Anders F rapporterade att skrivelse skickats ut till schackklubbarna.
Först efter mailpåminnelse inkom synpunkter. Förutom utredarnas klubbar SA Mark
och Borås-Fristad har Ulricehamn, Skövde, SA Fenix, Borås-Fristad, Mark och
Alingsås inkommit med synpunkter. En personlig redogörelse om olika alternativ har
inkommit från Rolf Svensson. Vid styrelsemötet fanns även Viljo Koski som
representant för Lidköping.
Arbetsgruppens förslag ( utskickad till styrelsen) är:
- Speltid 20 drag på 1 timme, resterande speltid 30 minuter. Partiet är
ratinggrundande enligt SSF:s tävlingsregler.
- Fyra spelare per lag.
- Tävlingen genomförs i sammandrag på central plats.
- Två partier spelas per dag,
- Partierna spelas söndagarna 23 september, 24 nov samt 9 mars,
- Spelare får lånas från klubb, som inte deltar med i allsvenskan eller distriktsserien.
Styrelsen diskuterade förslaget och olika tankar om vilka spelare som kan spela i
serien. Beslut togs om att skicka ut grundförslaget till klubbarna för synpunkter . Det
fortsatta arbetet övertas av Tävlingskommittén - Anders Frisk, Eva Johansson och
Viljo Koski.
Det beslutades att Tävlingskommittén arbetar fram ett skriftligt förslag, som därefter
skickas ut via brev och mail till klubbarna. Synpunk ter önskas erhålla från klubbarna
senast 15 juli. För att försäkra sig om att särskilt få synpunkter från förra årets
deltagande klubbar, så kommer styrelsen dessutom ringa upp dessa klubbar. Om
klubbarna är positiva till förändringen, eller om inga synpunkter kommer in, som
föranleder förändring, så genomförs förslaget. Tävlingskommittén behöver då
omarbeta de nuvarande tävlingsreglerna, som skall bifogas inbjudan.

§ 7 Veteranträffen
Ordförande informerade om att Leif Svensson, Borås-Fristad Schackklubb, har
inkommit med förslag om att ha veteranträffen i Borås 21 september. Lokal finns i det
finska seniorcentret vid Hultasjön, i före detta Esso motorhotell. Lokalkostnaden är
1000 kronor för en grupp upp till 50 personer, därefter i stigande skala. Det finns
ingen lunchservering på lördagar, men möjlighet finns att ta en 5 minuters
promenadväg till Coop.
Beslut togs att anordna veteranträffen 21 september enligt ovanstående förslag.
Beslut togs också om att förtydliga åldersgränsen för veteranträffen enligt SSF:s
regler, för män 60 år och för kvinnor 50 år.
För övriga distriktstävlingar tas beslut om spelort vid senare tidpunkt:
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- Individuella blixt-DM för seniorer och juniorer, 5 oktober 2013,
- Snabbschacks-DM, lag, för seniorer och juniorer, 16 november 2013
- Individuella snabbschacks-DM för seniorer och juniorer, 25 januari 2014
- Individuella DM seniorer ingår i Västgöta Open 2014 i Skara.

§ 8 Sveriges Schackförbunds kongresshandlingar
a) Kallelse till SSF:s kongress den 6 juli 2013: Inga synpunkter
b) Förslag till dagordning: Inga synpunkter.
c) 2012 års kongressprotokoll: Inga synpunkter, förutom att SSF har skrivit Viljos
namn helt fel.
d) 2012 års verksamhetsberättelse: Inga synpunkter.
e) Resultat- och balansräkning: Inga synpunkter.
f) Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet: Inga synpunkter.
g) Proposition om medlemsavgifter 2014 (avd 4): SSF föreslår att höja
medlemsavgiften med 20 kronor för seniorer, från 180 kr till 200 kr. Beslut togs om
att rösta avslag på propositionen.
h) Motion från Värmlands SF angående att slå kungen (avd 5): Beslut togs om att
rösta för att man inte får lära ut att slå kungen.
i) Motion från Hammarö SK, SK Kils Bônner samt Chessclub Gustaf Fröding
angående lokala bidrag och ekonomiredovisning (avd 6): Beslut togs om att stödja
motionerna.
j) Motion från Sandvikens SK samt Gästriklands SF angående bidragsutbetalningar
till klubbar och distrikt ( avd 7): Beslut togs om att avslå motionen.
k) Strategiarbetet, inklusive verksamhetsplan ( avd 3) och budget i
verksamhetsberättelsen: Styrelsen tog del av uppgifterna, men hade inga
synpunkter.
l) Valberedningens förslag ( avd 8): Förslaget hade inte skickats ut än. Beslut togs att
föreningens representant får ta beslut på kongressen, när förslaget presenteras. Om
förslaget skickas ut innan, så tar au beslut.
m) Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. Samma beslut som i
föregående fråga.
n) Val av revisorer och 2 suppleanter. Samma beslut som i föregående fråga.
o) Val av antal ledamöter i valberedningen samt val och sammankallande i denna.
Samma beslut som i föregående fråga.
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p) Val av VSF:s kongressombud med ersättare. Beslut togs om att utse Kent
Emanuelsson till ordinarie ledamot samt Viljo Koski till ersättare.
§ 9 Övriga frågor
a) Digitala klockor: Fråga ställdes om det finns intresse att klubbar går samman och
köper digitala klockor billigare.
b) Försäkringar för schackklubbar: Fråga ställdes vad en försäkring för en
schackklubb kostar. Viljo Koski svarade att det kostar 400-500 kronor per år. Detta
föranledde att beslut togs om att kolla vilken försäkring som finns för VSF:s
schackmaterial, som förvaras genom Anders Wengholm. Eva Johansson fick detta
uppdrag.
c) Skrivare: Beslut togs om att inköpa en lättare skrivare, som kan medtas till VSF:s
tävlingar.
§ 10 Nästa sammanträde
Beslut togs om att au beslutar om datum för nästa styrelsemöte, preliminärt i augusti
månad.

§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för dagens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Claesson

Kent Emanuelsson

Margareta Claesson
Sekreterare

Kent Emanuelsson
Ordförande

