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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4, 2012

Protokoll fört vid sammanträde 2012-10-13 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, i Lidköpings SS spellokal, Karlagatan 30,
Lidköping.
Närvarande:

Ordförande Kent Emanuelsson
Kassör Viljo Koski
Sekreterare Margareta Claesson
Vice sekreterare Johnny Deltin

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han
meddelade att Anders Wengholm var förhindrad att delta.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes med följande tillägg: Förslag från
medlemmar om inrättande av junor-lag-DM, Inköp av lottningsprogram, digitala
klockor.

§ 3 Föregående protokoll nr 3 - 2012
Föregående protokoll från 2012-06-02 behandlades, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Ordförande informerade styrelsen om att överlämnandet av kassörsarbetet har gjorts
i veckan, kraftigt försenat. Han framförde stark kritik till kassören för förseningen, då
f d kassören Rune Emanuelsson trots sjukdom ändå tvingats sköta bokföringen
ytterligare sex månader efter kongressen, till 6 oktober 2012. Viljo Koski bad om
ursäkt för att det hade dragit ut på tiden.
Styrelsen gick igenom den ekonomiska rapporten, som f d kassören sammanställt
per 121006.

5. Rapport från registrerings ansvarige
Kassör Viljo Koski rapporterade att utskick av medlemsfakturor gjordes 120927.
Styrelsen konstaterade att medlemsfakturorna är för fel år, 2011. Kent och Margareta
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åtog sig att gå igenom fakturorna och ringa upp alla föreningar för besked och
justering. Betalning skall vara för 2012 års medlemsskap.
6. Information ang. Falköpings Medlemsregistrering 2011
Margareta gjorde en muntlig kort summering av vad som tidigare hänt. Protokollet
från mötet med Ingemar Gustavsson blev överlämnat vid sommarens kongress av
Viljo Koski till förbundet. Ordförande rapporterade att Han har fått kopia av den
mailväxling som funnits mellan Kent Vänman och Ingemar Gustavsson. Styrelsen fick
kopia av mailen. Styrelsen konstaterade att än så länge finns inget att ta ställning till
och avvaktar därför.

§ 7 Rapporter
a) Veteranträffen 2012-09-22 i Vårgårda: Ordförande rapporterade att han och Viljo
arrangerat tävlingen. 18 anmälningar inkom. 16 schackspelare spelade turneringen.
En resultatlista utdelades till styrelsen. Vinnare blev Leif Svensson, Borås-Fristad SK.
Ordförande framförde sina tankar över lokalhyran, som höjs varje år. Han frågade
styrelsen om det är dags att flytta tävlingen till en billigare tävlingslokal.
b) Individuella Blixt -DM 2012-10-06 i Borås: I tävlingen deltog 16 seniorer och 18
juniorer. Vinnare blev Arash Abdollahzadeh Sani, SA Mark.
c) Distriktsserien 2012/2013: Det rapporterades att sju lag har anmält sig. Alla
deltagande föreningar har ännu inte inbetalt startavgift. Johnny får uppgift att ta
kontakt med dessa föreningar.

§ 8 Genomgång av kommande tävlingar
a) Snabbschacks-DM för lag i Lidköping 17 november: Tävlingskommittén
rapporterade att inbjudan blev utdelad vid blixt -DM i Borås 6 oktober. Detta behöver
utskickas till schackklubbarna antingen via brev eller mail. Inbjudan finns på VSF:s
hemsida. Viljo kommer stå för arrangemanget. Johnny kan inte. Styrelsen förutsätter
att Anders Wengholm kan hjälpa till.
b) Individuella Junior-DM 2013-01-26 i Borås: Tävlingen arrangeras i Borås-Fristad
SK:s lokaler på Sjöbo. Lokalen är bokad. Ordförande ber att detta utskickas på fler
sätt till schackklubbarna. Tävlingsansvariga blir Johnny och Viljo. Margareta hjälper
till.
Ordförande efterfrågade vilka tävlingar som kommer arrangeras 2013? Är det klart
med datum? Hur många lag behöver delta för att arrangemanget skall genomföras?
Han bad den nya tävlingskommittén fundera över dessa frågor.
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§ 9 Övriga frågor
a) Ordförande rapporterade att han fått förfrågan från en schackklubb om det finns
möjlighet att utdela en utmärkelse till förtjänta klubbentusiaster. Ordförande
rapporterade om sitt arbete med att ta reda på mer information från förbundet.
Styrelsen beslutade att frågan hanteras av AU.
b) Kassören och ordförande informerade om önskemål från medlemmar om att
inrätta Junior-lag-DM. Han lämnade över frågan till tävlingskommittén.
c) Vem inköper lottningsprogram: Ordförande framförde att styrelsen tidigare har tagit
beslut om att inköpa ett lottningsprogram som fungerar. Han erbjöd sig att inköpa
detta, vilket styrelsen så beslutade.
d) Digitala klockor i allsvenskt spel: Ordförande rapporterade att han har fått samtal
från klubbar, som invänder mot Sveriges Schackförbunds beslut att kräva att alla
allsvenskamatcher i division 1 och 2 säsongen 2013/2014, och division 3 säsongen
2014/2015 skall spelas med.digitala klockor. Viljo informerade att frågan inte var
uppe till varken information eller diskussion vid kongressen i somras. Styrelsen
diskuterade och beslutade att inlämna en skrivelse till Centralstyrelsen med begäran
att CS ändrar beslut så att det i division 2 och 3 inte skall behöva vara krav på att
använda digitala klockor. Styrelsen beslutade att uppdra till Margareta att utforma ett
förslag till skrivelse, skicka ut den för beredning inom styrelsen innan den skickas till
Centralstyrelsen.

§ 10 Nästa sammanträde
Nästa möte bestämdes bli i slutet av november eller början av december. Au kollar
på förslag till lämplig mötesdag. Vid detta möte är det dags för behandling av
verksamhetsberättelsen. Margareta ansvarar för detta.
§ 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

