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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4, 2015
Protokoll fört vid sammanträde 2015-10-03 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i Folkets hus, Alingsås.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Richard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski, Margareta Claesson,
samt adjungerad Rolf Svensson.

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

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll nr 3 från 2015-06-07 behandlades, godkändes och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2015-10-02. Tillgångarna är på ca
201 000 kronor. Inga skulder finns.
Styrelsen har tidigare tagit beslut om att avsluta plusgirot. Plusgirot kommer sägas
upp senast 1 november 2015, då uppsägningstiden är två månader. Den upphör vid
årsskiftet. Orsaken är kostnaden för detta - 450 kr i årsavgift + 55 kr i månadsavgift.
Ett swisch-konto har inskaffats, kontonr 123 338 4617. Med detta kan transaktioner
göras med mobilen. Första året är kontot kostnadsfritt. Därefter kommer en kostnad,
som är lägre än plusgirots.
Rolf Svensson informerade om att Sjuhäradsalliansen, som har varit inaktuell i
många år, har ca 5800 kr kvar på kontot. Dessa medel kommer överföras till VSF av
Sjuhäradsalliansens kassör Kjell Karlsson.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att samtliga schackklubbar nu har inbetalt medlemsavgiften
för året. Nytt för året är att det har tillkommit ett antal nya skolschackklubbar, ungefär
lika många som det finns schackklubbar i distriktet.
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§ 6 DM tävlingar/distriktsserien 2015-2016
Rapport lämnades av tävlingskommittén att 22 schackspelare deltog i dagens tävling,
Veteranträffen. Arrangemanget i Folkets hus i Alingsås upplevdes som mycket
lyckat. Förra året ställdes den in, dessförinnan hade den 18 deltagare. Årets vinnare
blev Sture Gustavsson, två Leif Svensson och trea Kenneth Wiman.
7 november blir nästa arrangemang, Öppna Snabbschacks-lag-DM, i Alingsås. I
varje lag spelar 4 spelare. Beslut togs om att tävlingen är öppen för klubbar utanför
Västergötland. Även allianser kan delta. Distriktsmästare blir dock enskild VSF-klubb,
som är bästa klubb i resultatlistan.
23 januari 2016 arrangeras nästkommande tävling – Individuella Junior-DM och
Individuella Snabbschacks-DM. Ordförande rapporterade att Uddevalla är positiv till
att genomföra tävlingen i Uddevalla. Dialog förs om lokal.
Distriktsserien startar 24 oktober. Tio lag har anmält sig,
I sammandrag 1 den 24:e oktober spelas de två första ronder på två olika orter, för
att minimera resorna för klubbarna.
I Mark spelar 6 lag, Alingsås I, Alingsås II, Borås, Uddevalla, Mark och Vara.
I Hova spelar 4 lag, Lidköping, Skara I, Skara II och Hova.
Sammandrag 2 den 21 november spelas i Alingsås eller däromkring.
Sammandrag 3 den 5 mars 2016, spelas i Vara eller däromkring.
Beslut har tidigare tagits om att erbjuda SA Mark om att arrangera Blixt-DM 2016. SA
Marks ordförande Anders Frisk har tillfrågats och återkommer efter styrelsemöte i sin
schackklubb.

§ 7 Tävlingsreglerna VSF
Styrelsen gick igenom förslag till reviderade tävlingsregler i Västergötlands
schackförbund. Dessa godkändes.

§ 8 Stadgar VSF
Styrelsen gick igenom stadgarna i VSF.

§ 9 Rapporter
a) Hemsidan: Rickard Dahlström framförde att han gärna tar emot rapporter från
distriktsklubbarna.
b) Regionalt samarbete: Ingen kontakt är ännu tagen med Göteborgs
Schackförbund, meddelade Margareta Claesson.
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c) Juniorallsvenskan: Fredrik Kjellqvist informerade att juniorallsvenskan, div II,
spelas 28-29 november i Stockholm. Beslut togs om klubbar i VSF kan söka bidrag,
ifall de ställer upp med lag.
d) SSF:s kongress i Sunne: Eva rapporterade från förbundets kongress i somras.
Den nya förbundsstyrelsen uppfattades arbeta bra. Det framfördes att LASK-talen
kommer att försvinna och att ELO-tal kommer till, samt att förbundet kommer överta
beräkningen av ELO-tal.

§ 10 Övriga frågor
a) Schackklubbarnas kontaktpersoner behöver uppdateras. Alla uppdaterar sina
fadderklubbar.
b) Beslut togs om att sätta ut på hemsidan förfrågan om det finns någon äldrejunior
som vill delta som styrelsesuppleant i styrelsemöten.
c) Det protokollfördes att styrelsen via mailkommunikation tagit beslut om inköp av
ytterligare fyra schackklockor.
d) Nästa styrelsemöte beslutades ske i samband med distriktsseriens andra
sammandrag lördagen 21 november.
e) Domare: Margareta rapporterade att flera av deltagarna i domarutbildningen har
på Sveriges Schackförbunds hemsida registrerats som nationella domare. Margareta
åtog sig att kontakta Tapio T för att höra hur förbundet har resonerat inför detta, och
om det är korrekt så bör alla hanteras lika.
f) Styrelsen har tillfrågats av Hova schackklubb, om två utländska schackspelare kan
delta i deras lag i distriktsserien, utan att vara medlemmar. Beslut togs om att svara
att spelare i distriktsserien behöver vara medlem.
g) Beslut togs om att ordna med intyg till Stadsarkivet i Borås, så att Rolf Svensson
blir behörig att låna med sig schackmaterial från Stadsarkivet under en tidsram om
ett år. Han håller på att skriva om VSF:s 100-åriga historia. Margareta ordnar detta.

§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

