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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 3, 2015
Protokoll fört vid sammanträde 2015-06-07 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Eva Johansson, Alingsås.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Richard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski samt Margareta
Claesson.

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

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll nr 2 från 2015-04-26 i Skövde behandlades, godkändes
och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2015-06-07. Tillgångarna är på
totalt 228 834 kronor. Medlemsavgifter till förbundet med ca 39.000 kommer att
inbetalas inom kort.
Kassören rapporterade att årsavgiften för plusgirot är 450 kr och betalas vid årets
början. Därtill finns en månadsavgift på 55 kr.
Beslut togs om
att avveckla plusgirot, antingen direkt eller senare under året,
att Fredrik Kjellqvist kollar hur svisch fungerar och kostnaden för denna, samt
att skicka information till schackklubbarna med datum när plusgirot upphör.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att fem schackklubbar inte har inbetalt medlemsavgiften för
året. Det bestämdes att varje kontaktperson kontaktar sina klubbar.

§ 6 DM tävlingar/distriktsserien 2015-2016
Styrelsen beslutade följande:
att veteranträffen spelas 19 september i Alingsås. Förra årets arrangemang ställdes
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in, efter för få anmälningar. Några hade inte anmält sig, men kommit till spellokalen,
och visste då inte om att den var inställd. Eva åtog sig att söka efter lämpliga lokaler
för årets tävling. Tävlingskommittén har mandatet att besluta om detta. Eva åtog sig
ansvaret för tävlingen,
att Lag-DM för seniorer och juniorer spelas 7 november i Alingsås. Eva och Rickard
åtog sig ansvaret för tävlingen,
att Junior-DM och Ind. Snabbschacks-DM spelas 23 januari 2016 i Uddevalla. Om
Uddevalla tackar nej, så finns tankar om att arrangera tävlingen i Borås,
att Skara meddelat att Västgöta Open spelas antingen vecka 6 eller 7 nästa år,
att Blixt-DM inte arrangeras 2015. Det har varit för få anmälda två år i rad. Kan det
finnas möjlighet angående ett arrangemang i Mark 2016. Margareta åtog sig att
kontakta Anders Frisk om detta.
att Distriktsserien spelas…
rond 1 - 24 oktober
rond 2 - 21 november
rond 3 - 5 mars
Önskemål från klubbar har erhållits om att ha en norr + södergrupp. Styrelsen
diskuterade om man eventuellt kan ha en första rond på två olika orter, men att alla
därefter spelar på samma ort. Innan beslut kan tas, behöver styrelsen veta vilka
anmälda klubbar som anmält sig till distriktsserien. Beslut togs om att skicka ut
inbjudan, samt att sista anmälningsdag är 15 september.

§ 7 Rapporter
a) Hemsida: Fredrik informerade om att fråga ställts om VSF skall starta en chattsida.
Styrelsens beslutade att för närvarande är det inte aktuellt att ha en chattsida, då
tiden inte finns för att administrera detta.
b) Domarutbildningen 26 april 2015: Utbildningen med kursläraren Tapio Tikkanen
har upplevts positivt av de deltagande. Styrelsen diskuterade vidare om
domarutbildningen. När blir man godkänd som klubbdomare respektive
distriktsdomare, och vad måste man kunna i övrigt förutom teoriprovet? Skall man ha
tränat domarrollen på klubbnivå, och hur länge? Förfrågan hade kommit från
deltagare om önskemål om att få de rätta svaren i domarprovet. Margareta åtog sig
att ta fram förslag till nästa styrelsemöte.
c) Kadettallsvenskan: Deltagandet i kadettallsvenskan var positivt för distriktet och
de deltagande ungdomarna. Ungdomarna skötte sig bra. Styrelsen konstaterade att
ett tidigare beslut tagits om att startavgift, logikostnader samt reseersättning
betalats/ersätts av VSF. En kostnad har godkänts, som har samband med tävlingen.
Reseräkningar skickas till kassören. Beslut togs om att inte godkänna i efterhand
inkommen ansökan om ersättning.
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Juniorallsvenskan spelas i november och styrelsen beslutade att diskutera frågan
efter sommaren.

§ 8 SSF:s kongresshandlingar 12 juli i Sunne
a) Kallelse, avd 1: inga synpunkter.
b) Dagordning, avd 2: Inga synpunkter.
c) Kongressprotokoll 2014, avd 3: Inga synpunkter.
d) Proposition om utredning av effekter av ett medlemskap Riksidrottsförbundet, avd
4: VSF beslutade om bifall till SSF:s förslag att utreda effekterna för svenskt schack
av ett medlemskap i Riksidrottsförbundet.
e) Proposition om oförändrade medlemsavgifter, dvs 220 kr för seniorer, och 10 kr för
juniorer till och med 25 år. VSF beslutade om bifall till proposition.
f) Motion från Lunds ASK om att FIDE:s klassindelningar, avd 6. VSF beslutade om
bifall till motion. Indelningarna blir mer tydliga.
f) Motion från Lunds ASK om ändrad anpassning i veteranklassen till internationell
standard, avd 7: Beslut togs om att inte stödja motionen i sin helhet. Dock är V65
bra.
g) Verksamhetsplan 2015, avd 8: inga synpunkter.
h) Valberedningens förslag, avd 9: inga synpunkter.
i) Röstetal och fullmakt: inga synpunkter.
j) Verksamhetsberättelse 2014: inga synpunkter.
Beslut togs om att utse Fredrik Kjellqvist till VSF:s ombud vid kongressen. Eva
Johansson blir ersättare vid behov. Båda kommer delta i kongressen. Margareta
inlämnar fullmakt till Kent Vänman på SSF:s kansli.

§ 9 Övriga frågor
a) Kontaktpersoner i VSF:s klubbar gicks igenom. Inga ändringar behövde göras.
b) Korrigeringar i verksamhetsberättelse 2014 VSF: Styrelsen gick igenom Rolf
Svenssons föreslagna ändringar.
c) Nästa sammanträdesdag: Beslut togs om att ha nästa styrelsemöte lördag 19
september i Alingsås, i samband med veteranträffen.
d) Skolschackmedlem: Styrelsen fick del av förslag från Peter Fransson, som
skapat en ny blankett för medlemskap i skolschacket. Ett tack skickas till Peter
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Fransson om ett bra jobb! Beslut togs om att godkänna blanketten i befintligt
skick. Blanketten läggs in som en PDF-fil på hemsidan.
e) Junior Grand prix Västergötland: Förslag har lagts fram från medlemmar om
att anordna en junior Grand Prix i Västergötland, vilken arrangeras av
deltagande klubbar. VSF kommer inte vara involverad. Tävlingen kommer
vara öppen för såväl medlemmar som ickemedlemmar. Tanken är att det
skulle kunna vara en åldersindelning, ex A, B, och C-indelning. Förslag lades
om att intresserade klubbarna träffas för att diskutera denna nyföreslagna
tävling och kan då överenskomma om datum för deltävlingarna.

§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

