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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 3, 2014
Protokoll fört vid sammanträde 2014-06-14 kl. 10.00 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Eva Johansson, Alingsås.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Eva Johansson, Viljo Koski, Rickard Dahlström samt Margareta
Claesson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 2 från 2014-04-14 behandlades, justerades och lades till
handlingarna.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2014-06-13. Tillgångarna är på
totalt 228 793 kronor. En SSF-faktura på 37.000 kr för 2013 års medlemsavgifter har
inkommit.
§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att 17 av totalt 20 schackklubbar har inbetalt 2014 års
medlemsavgifter. Han har för tre veckor sedan skickat en påminnelse till de
återstående 3 klubbarna.
§ 6 Sammanträdesdagar 2014-2015
Nästa styrelsemöte bokas till 16 augusti kl. 10.00 hos Eva Johansson, Alingsås.
Därefter planeras ytterligare två möten under året, i september och november.
§ 7 Tävlingsdagar
Tävlingskommittén har tidigare skickat ut förslag på datum för distriktets tävlingar.
Veteranträffen är klar och spelas 20 september 2014 i Borås. Inbjudan är utskickad
och införd på VSF:s hemsida och förbundets hemsida. Senior-DM arrangeras i Skara
(Västgöta Open) 14-15 februari 2015.
Beslut togs om datum för följande tävlingar:




4 okt 2014 – ind. blixt-DM
15 nov 2014 - snabbschack-DM för lag, för seniorer och juniorer,
24 jan 2015 - ind. snabbschack-DM för seniorer och ind. junior-DM.
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Styrelsen överenskom om att Margareta skickar ut förfrågan via mail till distriktets
schackklubbar med förfrågan om vem som önskar arrangera tävling på hemmaplan.
Den medarrangerande klubben hjälper till i större grad än tidigare år. Styrelsen
önskar få in intresseanmälningarna in senast 15 augusti. Därefter beslutar VSF om
spelort. Information skickas ut om att, ifall klubbar är intresserade av att arrangera
tävling kommande år, anmäla sitt intresse senast den dagen som tävlingen spelas.
Tävlingskommittén kan ta beslut vid årets tävling om nästa års spelort.
Distriktsserien spelas i tre sammandrag på en spelort som är gynnsam för de
aktuella lagen, som deltar.
Sammandrag nr 1 spelas söndag 26 oktober 2014,
sammandrag nr 2 spelas söndag 30 november 2014, samt
sammandrag nr 3 spelas söndag 22 februari 2015
Inbjudan till distriktsserien görs klar av Eva Johansson, och skickas snarast ut till
klubbarna. Tävlingskommittén modifierar spelreglerna. En påminnelse skickas ut i
augusti månad. Senast 10 september skall anmälan om deltagande ha inkommit till
tävlingskommittén.
Kopia av alla inbjudningar skickas till Richard Dahlström, som sätter in dessa på
distriktets hemsida.
§ 8 Domarutbildningen
Styrelsen beslutade om att höra med Tapio Tikkanen om vilka datum under våren
2015, som han har möjlighet att genomföra domarutbildningen. Eventuellt kan det
även vara intressant att hålla en endagskurs i samband med schacklägret sommaren
2015.
§ 9 Rapporter:
a) Hemsidan: Rickard framförde att han gärna tar emot rapporter/notiser från distriktets

klubbar om lokala resultat, händelser och partier, och försöker hålla hemsidan så
levande som möjligt.
b) Klubbkontakter: Fredrik meddelade att han är på gång med brevet till klubbarna, men
har ännu inte skickat ut det.
c) Förvaring av VSF:s spelmaterial: Styrelsen tackade ja till att förvara VSF:s
spelmaterial i ett förråd i Lidköping, som Richard har tillgång till. Förrådet ligger nära
schackklubbens lokal på Karlagatan i Lidköping. Förvaringen är utan kostnad för
VSF. Styrelsen kollar upp villkoren och kostnad för en materialförsäkring. Ordförande
rapporterade att K Emanuelsson hade meddelat att han endast har fyra pärmar med
de senaste årens protokoll, och att resterande finns i det kommunala Borås-arkivet.
d) Jubileumsskrift: Fredrik rapporterade att han har haft en kontakt med Rolf Svensson,
Borås-Fristad SK, med frågan om Rolf vill hjälpa till med framtagande av en
jubileumsskrift vid distriktets 100-års-jubileum om 5 år.

§ 10 Sveriges Schackförbunds kongresshandlingar
Styrelsen gick igenom kongresshandlingarna och beslutade enligt följande:
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a) Avd 2 – Förslag till dagordning:
b) Avd 3 – Protokoll föregående kongress:
c) SSF:s verksamhetsberättelse:
d) Avd 4 – Proposition om ekonomisk
strategi:
e) Avd 5 – Proposition medlemsavgift 2015,
höjning 20 kr för seniorer
f) Motion 1: Digitala klockor i Allsvenskan
f) Motion 2: Införande av slutspel i elitserien
f) Motion 3: Strategi för svenskt schack
f) Motion 4: Återinförande av fadderbidrag
g) Verksamhetsplan 2014:
h) Valberedningens förslag till lm
i) Ombudsfullmakt

Inga synpunkter
Inga synpunkter
Inga synpunkter
Fråga till SSF: hur länge avser man att höja
medlemsavgiften
Tillstyrkes
Motion avstyrkes med fyra röster mot en.
Motion avstyrkes
Motion avstyrkes
Motion avstyrkes
Målsättning bra, strategin är orealistisk
Inga synpunkter
VSF:s representant blir Fredrik Kjellqvist.
Margareta skickar fullmakt till SSF

I kallelsen ombads distrikten skicka in uppgifter på medlemmar som avlidit sedan
föregående kongress. Viljo Koski fick uppdraget att skicka in redan framtagen historik
för Bengt Andersson, Kymbo, som har avlidit.
§ 11 Övriga frågor
a)

VSF:s kongressprotokoll: Styrelsen konstaterade att kongressprotokollet
innehåller några felaktigheter, som justeringsmännen inte har sett, utan har
skrivit under det. Styrelsen beslutade att till nästa kongress upprätta en lista
som korrigerar de fel som finns. Likaså över verksamhetsberättelsen 2013.

b)

Protokollsutdrag: Det konstaterades att i protokollsutdraget behövs
personnummer, då banken kräver detta. Vilket korrigeras.

c) Schackvision: Margareta framförde en vision om ett framtida samarbete med
Göteborgs Schackförbund. Kan man bilda en paraplyorganisation tillsammans
inom regionen för att uppfylla de villkor som krävs för ett regionalt bidrag.
Intresse finns bland medlemmar att få spela mot Göteborgslag. Finns intresse
att hjälpa varandra? Man kan läsa i regionens bidragsregler om de villkor som
gäller. Beslut togs om att ordförande kontaktar någon representant för
Göteborgs Schackförbund under SM-veckan för att efterhöra intresse.

§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

