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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 3/2017
Protokoll fört vid sammanträde 2017-04-23 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, i Lidköpings SS spellokal, Karlagatan 30,
Lidköping.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Josef Håkanson, Eva Johansson, Viljo Koski samt
Margareta Claesson.

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

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2017-03-07
Föregående mötesprotokoll nr 2 från 2017-03-07 behandlades. Protokollet
godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 4 Konstituering av styrelsen
Ordförande: Fredrik Kjellqvist
Vice ordförande: Eva Johansson
Kassör: Viljo Koski
Sekreterare: Margareta Claesson
Vice sekreterare: Rickard Dahlström
Ledamot: Josef Håkanson
Suppleant: Per Weinö
Suppleant: Anders Frisk

§ 5 Val
a) Till firmatecknare utsågs ordförande Fredrik Kjellqvist och kassör Viljo Koski, att
var för sig teckna Västergötlands Schackförbunds firma under perioden 2017-0401—2018-03-31. Mandatet gäller bankkonton, bankgiro samt swishkonto. Paragrafen
förklarades omedelbart som justerad.
Fredrik Kjellqvist, 651101-5957, Dalslundsvägen 3, 531 93 Lidköping
Viljo Koski, 491024-5093, Örslösa Gläntan, 531 97 Lidköping
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Västergötlands schackförbund, organisationsnummer 868400-7415
Bankkonton, varav ett är placeringskonto 8289-1
Bankgiro 59 50 -1460
Swishkonto 123 338 4617
b) Till ledamöter i tävlingskommittén utsågs ordförande Fredrik Kjellqvist, Rickard
Dahlström samt Eva Johansson. Styrelsen uppdrar åt till tävlingskommittén att vid
behov utse fler medarbetare.
c) Arbetsutskottet består enligt stadgarna arbetsutskottet (au) av ordförande,
sekreterare och kassör.
d) Till medlemsregistreringsansvarig utsågs kassör Viljo Koski.
e) Att ansvara för hemsidan uppdrogs till Rickard Dahlström.
f) Till materialansvarig utsågs Rickard Dahlström. Bräden, pjäser och klockor
materialet förvaras i ett utrymme, som ligger nära spellokalen i Lidköping, som
Rickard har tillgång till.
g) Till kongressombud vid 2017 års kongress i Stockholm utsågs Fredrik Kjellqvist.
Beslut om ersättare ajourneras till senare möte.
§ 6 Ekonomiskt läge
Kassören redovisade att tretton av nitton klubbar har betalt in årets medlemsavgifter.
Bidrag har erhållits med 12.225 kr från SSF för skolschackklubbsverksamheten 2 år
tillbaka. Förbundets saldo per 170422 är 226.153 kronor. Skuld för 2016 års
medlemsavgifter till SSF är på ca 45.000 kronor.

§ 7 Övriga frågor
a) Landstingsbidragsansökan: Ordförande redovisade att ansökan om
landstingsbidrag har inlämnats. Han har fått mail från Anna Karlsson, som granskar
ansökningarna. Hon meddelade att hon saknar underlag i form av deltagarlistor med
minst 15 deltagare. Eva Johansson, som har varit schackledare som hållit i
skolschacksundervisning, meddelade att hon inte fört någon redovisning av
deltagande, men att hon skall omgående börja med detta. Anna Karlsson har begärt
att få besked av ordförande före 26 april. Ordförande redovisade att han har
kommunicerat med henne och frågar styrelsen om han kan svara henne att han
samlar ihop de deltagarlistor som finns och skicka in dessa inom ett par veckor, ifall
de kan acceptera detta.
b) Inbjudan till blixt DM/ Schack i det gröna: Ordförande redovisade att han har haft
kontakt med Anders Frisk, SA Mark, inför årets tävling. Vill VSF fortsätta samarbete
på samma vis? Har VSF synpunkter på tävlingsformen? Tävlingen äger rum 13
augusti. Prispengar från VSF är 900-600-300, totalt 1800 kronor. Därtill tillkommer
kostnad för juniorpriser. Styrelsen var positiv till fortsatt samarbete på samma vis
som gjordes förra året.
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c) Nästa möte: Nästa möte bokades till tisdagen 30 maj kl 18.00 hemma hos Eva
Johansson, Alingsås.

§ 9 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

---------------------------------------Margareta Claesson
Sekreterare VSF

----------------------------------------------Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

