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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4, 2013
Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 26 oktober 2013, kl 10.00-12.00 i Alingsås
Schackssällskaps spellokal, Ängsgatan 11, Alingsås.
Närvarande:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Margareta Claesson
Eva Johansson
Anders Frisk

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes med tillägget Rapport från kongressen.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2013-06-15 behandlades.
Vid § 6 rapporterades att distriktsseriens matcher spelas 29 september, 24 november
samt 9 mars 2014.
Vid § 7 förtydligades att 25 januari 2014 spelas individuella junior-DM och
snabbschacks-DM seniorer.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2013-10-25.
Till det räntebärande placeringskontot har 50 000 överflyttats. Medlemsavgifter har
erhållits med totalt 55 310 kr. Från Sveriges Schackförbund har inga bidrag erhållits
under 2013.
§ 5 Medlemsregistrering 2013
Samtliga distriktets schackklubbar har nu inbetalt 2013 års medlemsavgifter.
Information gavs om överflyttningar av medlemmar mellan klubbar.
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§ 6 Rapporter från Tävlingskommittén
a) Veteranträffen Borås 21 september 2013: 20 deltagare ställde upp i årets
arrangemang vid det seniorboende vid Hultasjön i Borås. Deltagarantalet var
en liten förbättring från förra årets 17 deltagande. Lokalkostnaden var sänkt
från förra årets 1500 kr till årets 500 kr. Lokalerna fungerade utmärkt.
Upplägget med mat var bra och deltagarna var nöjda med den buffén som
serverades på Coop. Årets vinnare blev Eva Johansson, 6 poäng. Tvåa blev
Viljo Koski, 5,5 poäng. På 3-4:e plats kom Sture Gustavsson och Leif
Svensson, 5 poäng.
b) Individuella snabbschacks-DM i Skara 5 oktober 2013: Tävlingen blev inställd
på grund av för få anmälningar vid anmälningstidens slut. Efter att beslut hade
tagits om att tävlingen inställts, erhölls ytterligare anmälningar. Styrelsen
diskuterade orsaken till varför så få deltagare hade anmält sig. Vid nästa års
tävling behöver VSF vara tydliga i inbjudan att sista anmälningsdag gäller,
med risk att tävlingen ställs in vid för få anmälda detta datum.
c) Nya Distriktstävlingen 2013/2014: Rapport lämnades att 8 lag á fyra spelare
deltar i årets distriktstävling. Sammandrag 1 (rond 1 och 2) spelades lördagen
29 september i Alingsås. Det nya spelupplägget erhöll övervägande positiv
respons. Det var ont om tid för lunchen, och en del kom tillbaka efter att nästa
rond startats. En orsak var att många gick till samma restaurang, vilket
medförde väntetid för att få maten. Eva Johansson rapporterade att hon hade
bett de närvarande om att få konstruktiv kritik på det nya upplägget, för att
man skall kunna göra förbättringar till kommande tävlingsår. Dock har inga
synpunkter inkommit än så länge.
§ 7 Genomgång och förberedelser för kommande tävlingar
a) Snabbschacks-DM för lag 30 november 2013
Viljo Koski rapporterade att han fått förslag från Falköping om att anordna
tävlingen i Falköping. Lokal är preliminärbokad och Falköping har 2 -3
personer som kan hjälpa till med arrangemanget. Det brukar vara omkring 10
lag á fyra spelare som deltar i tävlingen. Beslut togs om att arrangera
tävlingen i Falköping. Viljo håller i tävlingen tillsammans med Eva Johansson.
b) Ind. snabbschacks-DM seniorer & Ind. junior-DM lördag 25 januari 2014:
Styrelsen diskuterade vilka orter som kan vara aktuella för dessa två tävlingar.
Margareta Claesson fick i uppdrag att kolla vilka matmöjligheter som finns vid
Hultasjöns seniorboende i Borås. Beslut togs om att avvakta med beslut om
spelort.
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c) Nya distriktsseriens sammandrag 2 ( rond 3 och 4):
Spelort för sammandrag 2 beslutades bli Skara. Speldatum är 24 november.
Lokal finns i närbelägen skola. Flera matställen finns nära spellokalen. Viljo
blir ansvarig arrangör. Kent hjälper till, med Eva som reserv.
Spelort för sammandrag 3 är inte klar. Speldatum är 9 mars 2014. Ett
alternativ är Borås. Dock måste matställen finnas i närheten. Margareta
Claesson fick i uppdrag att kolla upp detta. Beslut togs om att avvakta med
beslut och att delegera detta till ar
d) 2014 års Veteranträffen beslutade styrelsen äger rum 20 september 2014.
Med tanke på det lyckade arrangemanget i Borås så fick Margareta Claesson
uppdraget att kolla om samma lokaler är lediga 20 september 2014, samt
efterhöra lokalkostnad, och ev. preliminärboka åt VSF. Ordförande lovade att
föra in datumet i SSF:s almanacka, så att alla veteraner vet om detta i tidigt
skede.

§ 8 Övrigt
a) Rapport från Sveriges Schackförbunds kongress sommaren 2013: Ordförande
rapporterade från Sveriges Schackförbunds kongress sommaren 2013.
Torgny Larsson, Örebro, valdes till kongressordföranden. Efter att två
ledamöter avgått hastigt hade styrelsen svårt att svara på frågor angående
ekonomin. SSF:s medlemsavgift för år 2014 höjdes med 20 kronor, till 200
kronor. VSF:s medlemsavgift år 2014 blir därmed 280 kronor. Västergötland
och Göteborg protesterade och ville ha kvar oförändrad årsavgift.
b) Försäkring: Eva Johansson meddelade att hon inte har hunnit höra med
Anders Wengholm om det finns försäkring för VSF:s schackmaterial – 160
uppsättningar med pjäser, 62 klockor, samt 400 pappersbräden
c) Skrivare: Viljo Koski rapporterade att en skrivare har inköpts, och att den
fungerade bra vid den senaste tävlingen.
d) Fråga om intresse av saminköp av digitala klockor: Eva Johansson
meddelade att hennes schackklubb får bidrag från kommunen, och kan därför
inte samköpa klockor med andra klubbar.

§ 9 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att nästa möte genomförs via ett telefonmöte onsdagen den 4
december kl 19.00.
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§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för dagens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet
Margareta Claesson

Justeras:
Kent Emanuelsson

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

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

Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Kent Emanuelsson
Ordförande VSF

