Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 4
Protokoll fört vid sammanträde med
Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyrelse
Lördagen den 7 juni 2008
på Vårgårda Värdshus.
Tidpunkt kl. 11.00 – c:a 15.30
Närvarande:

Rolf Svens son, ordförande
Patrik Ragnar, sekreterare
Rune Emanuelsson, kassör
Kent Emanuelsson
Kjell Karlsson

Suppleanter:

Viljo Koski
Johnny Deltin

§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden Rolf Svensson hälsade de närvarande ledamöterna i Distriktsstyrelsen välkomna
till dagens sammanträde vilket förklarades som öppnat. Det framfördes att suppleanter ej har
rösträtt då alla ordinarie ledamöter är närvarande. Rune Emanuelsson påpekade att Viljo Koski
är förstasuppleant.
Svensson framförde en ursäkt till Kent Emanuelsson för sitt klumpiga sätt
han behandlats på i samband med val av tävlingskommitté. Det gäller även för arbetet med
bilder till 2007 årsverksamhetsberättelse i samband med kongressen i Borås. Ett stort tack
framfördes för arbetet med detta. Ordföranden informerade om att hedersledamoten Harry
Runström Tibro Schackklubb avlidit i slutet av mars och att han kommer att hedras vid
kommande kongress i Skara 2009.

§2

Godkännande av dagordningen
Ett förslag till dagordning föredrogs och godkändes efter tillägg på övriga frågor.

§3

Föregående protokoll
Protokoll Nr 3 från den 29 mars 2008 hade inte utskickats till styrelsens ledamöter
och distriktsförbundets olika föreningar. En diskussion uppstod om varför det blivit så.
Ordföranden påpekade till sekreteraren att det är viktigt att svara i telefon annars
fungerar det inte. Sekreteraren ansvarar för att protokoll och andra handlingar tryckts upp
och skickas ut. Efter att vissa justeringar gjorts i protokollet godkändes detsamma och lades
till hand lingarna.

§4

Kommande tävlingar
Veteranträffen i Vårgårda :
Speldatum blir lördagen den 6 september 2008 enligt tidigare beslut. Johnny Deltin har
bokat lokal på Vårgårda Värdshus. Vidare bestämdes att priser alltid beställs via e-post till
Gravyr och idrottspriser. Inbjudan till Veteranträffen kommer att skickas ut i samband med
SM-tävlingarna.

Snabbschacks DM-lag:
Speldatum blir lördagen den 8 november 2008 enligt tidigare beslut. Någon spelort är ännu
inte bestämd. Från den övriga styrelsen framfördes förslag på Lidköping eller Trollhättan.
Val av spelort får hållas öppen tills vidare. Däremot enades styrelsen om bibehållen
startavgift, det vill säga 350 kronor per lag.
Distriktsserien 2008/09:
Johnny Deltin överlämnade ett förslag till tävlingsbestämmelser för kommande
Distriktsserie. Ledamöterna gick igenom densamma varefter beslut fattades att
godkänna densamma. Rune Emanuelsson informerade om att Gästriklands SF har ett
helt annat upplägg på sin distriktsserie. Kontakter kanske kunde tas med Hallands SF i
syfte att försöka utöka vår egen distriktsserie. Mötet beslutade dock att tills vidare behålla
nuvarande upplägg. Startavgiften om 400 kronor per lag lämnas oförändrad.
Tävlingsutskottet fick i uppdrag att sammanställa en inbjudan.

§5

Ekonomisk Rapport
Kassör Rune Emanuelsson överlämnade en ekonomisk rapport vilken godkändes
Den visar att intäkterna är på 46740:- och kostnaderna är på 48667:75
vilket blir ett underskott på 1927:75.

§6

Registreringsrapport 2008
Kent Emanuelsson informerade ledamöterna om att distriktet har 21 föreningar
Totalt är det 462 medlemmar registrerade varar 196 juniorer och 266 seniormedlemmar
Genom att ha 6 juniorer registrerade i distriktsförbundet kan föreningen erhålla
1000 kronor från Sve riges Schackförbund. Registreringsrapporten godkändes.

§7

Skrivelse från Alingsås SS om Ulf Andersson
Alingsås SS förklarar i sin skrivelse att Ulf Andersson är hedersledamot i Sveriges
Schackförbund, och som sådan behöver han inte betala någon avgift till klubben. Han
måste dock i tid tala om vilka tävlingar han vill spela. Förklaringen godkänns och
skrivelsen läggs till handlingarna.

§8

Arbetsuppgifter för Distriktsstyrelsens ledamöter
Planering och genomgång
En utarbetad arbetsordning för Distriktsstyrelsens ledamöter föredrogs. Stycket om kansli
och distriktsinstruktör strykes i övrigt oförändrat. Ordföranden fick i uppdrag att göra
dessa justeringar och skicka dem igen till ledamöterna. Även en arbetsordning till
tävlingsutskottet föredrogs. Då vi inte har något kansli längre kommer allt material att
fördelas på bästa möjliga vis. En förteckning på vad som finns kommer att upprättas efter
hand. Sekreteraren kommer att ansvara för alla handlingar trycks upp och skickas ut.
En ny adresslista kommer att tryckas upp och skickas ut till föreningarna. Då måste nya
uppgifter inhämtas om föreningens ordförande, korresponderade, kassör,
ungdomsansvarig, tävlingslokal och annat. Beslut fattades att beställa 30 böcker om
schackledarens handbok.

§9

Sveriges Schackförbunds Kongresshandlingar
A) Kallelse till kongressen en 5 juli i Växjö
Kallelsen lästes upp och lades därefter till handlingarna.

B) Förslag till dagordning
Dagordningen gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

C) Föregående kongressprotokoll från den 7 juli 2007
Föregående års kongressprotokoll lästes igenom och lades därefter till handlingarna.

D) 2007 års Verksamhetsberättelse med ekonomisk
sammanställning
Styrelsens ledamöter tog del av 2007 års verksamhetsberättelse. Det konstaterades att det
är en gedigen skrift med väl detaljerade artiklar men med lite mindre bilder än vanligt.
Man hittade inga direkta sakfel men det tar tid att läsa igenom en så stor skrift. Rune
Emanuelsson framförde att det är anmärkningsvärt hur Sveriges Schackförbund hanterar
sin ekonomi med eget kapital som är på underskott i år.

E) Proposition om omvandlandet av TFS till en medlemstidning
Tidskrift för Schack är i första hand en elittidning som går med ett stort underskott.
Styrelsen beslutade enhälligt att avslå propositionen

F) Proposition om medlemsavgifter för 2009
Det framfördes att det borde vara en proposition om både TFS och medlemsavgifter.
Beslut fattades att enhälligt avslå propositionen

G) Valberedningens förslag inkl. presentation av nominerade
kandidater
Kandidaterna verkar vara valda från storstaden. Kent E hade en fråga om liveutrustningen.
Denna är utlånad till några föreningar. Dessa skall få utrustningen efter sju år.

H) Val av distriktsförbundets ombud till kongressen
Enligt Sveriges Schackförbunds stadgar får vårt distriktsförbund skicka två ombud. Till
ordinarie ombud valdes Rolf Svensson och Rune Emanuelsson. Till reserver valdes Kent
Emanuelsson och Kjell Karlsson.

§10

Information från Värmlands Schackförbund
Rune Emanuelsson och Rolf Svensson sammanställer en skrivelse till Bo Berg där vi
stödjer honom.

§11

Information angående Hans Johanssons avgång
Det är anmärkningsvärt hur Hans Johansson framfört falska uppgifter till styrelsens ledamöter
om att han inte har tid med schackverksamheten utan valde att avgå tack vare ett nytt arbete
inom skolan i Falköping.

§12

Övriga frågor
Viljo Koski informerade om en förbundsdomarkurs i Stockholm den 4-5/10. Det vore bra
om distriktet kunde skicka någon representant till denna kurs.

§13

Nästa Sammanträdet
Preliminärt bestämdes att nästa sammanträde hålls någon gång i augusti. Exakt datum får
AU bestämma senare.

§14

Sammanträdets avslutande
Ordföranden Rolf Svensson tackade samtliga ledamöter för visat intresse och engagemang.
Han förklarade därefter mötet för avslutat. Ordföranden tog tillfället i akt och önskade
övriga styrelsen en glad och trevlig sommar. Övriga styrelseledamöter gjorde detsamma.

Vid Protokollet

Justeras

Patrik Ragnar
Sekreterare

Rolf Svensson
Ordförande

