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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4, 2014
Protokoll fört vid sammanträde 2014-08-23 kl. 10.00 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Eva Johansson, Alingsås.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Eva Johansson, Viljo Koski, Rickard Dahlström samt Margareta
Claesson.

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

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 3 från 2014-06-14 behandlades, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2014-08-22. SSF-fakturan för
medlemskap 2013 är betald. Tillgångarna idag är 195.000 kronor.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att en schackklubb kvarstår som inte har inbetalt 2014 års
medlemsavgifter. Han har skickat två påminnelser. Ordförande lovar att ta upp detta,
när han ringer runt bland schackklubbarna.

§ 6 Sammanträdesdagar 2014-2015
Nästa styrelsemöte bokas till 26 oktober och hålls i samband med distriktsseriens
sammandrag nr 2.

§ 7 DM-tävlingar/distriktsserien 2014/2015, ansökningar? Representanter vid
DM-tävlingar samt distriktsseriesammandrag?
Ordförande konstaterade att än så länge har enbart Skara och Lidköping inkommit
med intresseanmälningar avseende distriktets kommande tävlingar.
Lördagen 20 september arrangeras Veteranträffen i Borås, och inbjudan är utskickad
via mail, inlagd på både VSF:s hemsida och förbundets hemsida.
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Beslut togs om ort för kommande tävlingar:


Lördag 4 oktober – Individuella Blixt-DM för seniorer och juniorer, arrangeras i
Skara. Fredrik blir VSF:s representant.



Lördag 15 november – Snabbschacks-DM för lag, juniorer och seniorer,
arrangeras i Alingsås. Eva blir VSF:s representant.



24 januari 2015 – Individuella snabbschacks-DM för seniorer & individuella
junior-DM för juniorer, arrangeras i Lidköping.



14-15 februari 2015 spelas individuella Senior-DM i Skara, och ingår i
Västgöta Open.

Viljo gör klart inbjudningarna och skickar ut dessa till klubbarna, och översänder en
kopia till Rickard som lägger in den på VSF:s hemsida.
Beslut togs om att tävlingskommittén ges mandat att besluta om placering av
Distriktsseriens tre sammandrag, efter anmälningstidens slut 15 september.
Arrangemangen placeras så centralt som möjligt för de deltagande lagen.


Sammandrag nr 1 spelas söndag 26 oktober 2014,
sammandrag nr 2 spelas söndag 30 november 2014, samt
sammandrag nr 3 spelas söndag 22 februari 2015

§ 8 Domarutbildningen 26 april 2015, var?
Fredrik rapporterade att han har pratat med Tapio Tikkanen och att de har
överenskommit om att anordna domarutbildningen i distriktet söndagen den 26 april
2015. Styrelsen är överens om att försöka förlägga utbildningen till trakten kring
Falköping/Skövde, där det finns bra tågförbindelser. Margareta lovar att bekräfta
detta via mail till Tapio Tikkanen.

§ 9 Rapporter:
a) Hemsidan: Fungerar bra och har fått beröm från medlemmar.
b) Klubbkontakter: Fredrik meddelade att han inte har hunnit skriva och skicka ut brev,

men håller däremot på att ringa runt bland de klubbar, som inte är representerade i
styrelsen.
c) Förvaring av VSF:s spelmaterial: Fredrik meddelade att VSF:s material är flyttat till ny
förvaringen i Lidköping. Han har från Kent Emanuelsson dessutom fått ytterligare 6
pärmar och en låda med diverse schackmaterial. Däri finns även fina Västgötanålar i
guld, silver och brons.
d) Jubileumsskrift: Fredrik meddelade att Rolf Svensson har framfört att det är svårt att
banta ner jubileumsskriften. Han föreslog att dela ut 100-års-skriften via USB-minne,
alternativt att bränna ner detta på skiva.
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SSF:s kongress 13 juli i Borlänge: Fredrik rapporterade att det var den snabbaste
kongressen någonsin. Seniormedlemsavgiften höjdes med 20 kronor. Inga beslut
togs, som var kontroversiella.

§ 10 Övrigt
a) Skrivarpatroner: inköps via VSF:s inköpsställe, varvid faktura automatiskt
skickas till kassören.
b) Styrelsesuppleanter: Styrelsen diskuterade framförda önskemål om att utöka
antalet styrelseledamöter. Dock behövs detta beslutas vid årsmöten. Det finns
möjlighet att adjungera ledamöter, och styrelsen gav Eva Johansson uppdrag
att tillfråga en yngre medlem om deltagande i styrelsen.
c) Lottningssystem: Eva Johansson rapporterade att vid SM i somras deltog
hon i ett möte, där Peter Halvarsson redogjorde för SSF:s lottningssystem,
som klubbarna kan hämta från hemsidan. Programmet är fortfarande under
förbättringsbearbetning, men går redan nu att hämta och använda.
d) Skolschack-brev: Det framfördes att på SSF:s hemsida går det att hämta
skolschack-brev, som kan vara bra att använda vid juniorträning. Det finns
klurigheter i varje brev.
e) Regionalt samarbete: Inga kontakter har ännu tagits med Göteborgs
schackförbund angående tankar om regionalt samarbete. Margareta åtog sig
att kontakta styrelseledamot i Göteborg, för att höra om intresse finns för detta
samarbete.

§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

