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Västergötlands Schackförbund

Protokoll nr 4/2017
Protokoll fört vid sammanträde 2017-05-30 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, hemma hos Eva Johansson, Alingsås.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski samt Margareta
Claesson. Ej närvarande: Josef Håkansson.

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

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2017-04-23
Föregående mötesprotokoll nr 3 från 2017-04-23 behandlades. Protokollet
godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Föreningens saldo är 230 903 kronor.

§ 5 Medlemsregistreringen
Kassören redovisade att femton schackklubbar har inbetalt årets medlemsavgifter, av
totalt nitton. Påminnelse skickas till de som ännu inte har betalt.
I förbundets redovisning konstaterades att år 2014 hade VSF ca 300 medlemmar, år
2015 ca 600 medlemmar, och år 2016 ca 780 medlemmar.

§ 6 Tävlingskommittén
Beslut togs i enlighet med tävlingskommitténs förslag till speldagar för distriktets
tävlingar. Besked gavs om speldagar för Schack i det gröna och Västgöta Open.
Distriktsserien
Spelas 28 okt 2017, 25 nov 2017 samt 10 feb 2018. Spelorter bestäms efter
anmälningstidens slut.
Schack i det gröna/Öppna blixt-DM – arrangemang av SA Mark
SA Mark har beslutat att tävlingen spelas 13 aug 2017 i Örby.
Veteranträffen
Spelas 14 okt 2017 i Skara.
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Västgötacupen
Spelas 18 nov 2017 i Alingsås.
Junior-DM + snabbschacks-DM seniorer
Spelas 27 jan 2018 i Alingsås.
Västgöta Open/individuella DM - Arrangeras av Skara SS.
Skara SS har beslutat att tävlingen spelas 17-18 feb 2018 i Skara.

Lilla Västgöta Open arrangeras av Lidköpings SS och besked ges senare om datum.
Information gavs om att Allsvenska serien 2017/2018 spelas 22 okt, 12 nov, 3 dec,
14 jan, 4 feb, 25 feb samt 11 mars.

§ 7 Övriga frågor
a) Landstingsbidrag: Ordförande redovisade att närvarostatistik inte har förts vid
distriktets juniorverksamheter, och att han har gett besked om att distriktets ansökan
för det gångna året därför har återtagits Deltagarlistor behöver föras vid
juniorverksamhet för barn mellan 7 och 25 år under perioden 15 april-14 april. Det får
undersökas hur många barn som minst måste delta per tillfälle för att det skall räknas
med i underlaget till ansökan om landstingsbidrag.
b) Styrelsens kontaktklubbar: Beslut togs om att ajournera frågan till senare möte
när styrelsen är fulltalig.
c) SSF:s kongresshandlingar: Beslut togs om att ordförande deltar i SSF:s
kongress för VSF:s räkning. Styrelsen gick igenom handlingarna till Sveriges
Schackförbunds kongress 2017-07-09:
Avdelning 1-4: Inga synpunkter.
Avdelning 5: Styrelsen ansåg att det är viktigt att Tidskrift för schack skall finnas kvar
som en tryckt tidning och säger nej till SSF:s förslag att lägga ner tidningen eller att
utreda vidare ett digitalt alternativ.
Avdelning 6: Ja till SSF:s förslag till ändring av stadgar.
Avdelning 7: Styrelsen enades om att begära mer information om hur SSF anser om
planerade satsningar är rimliga, i relation till att höja medlemsavgiften för seniorer
med ytterligare 200 kr under en ny femårsperiod.
Avdelning 8-11: Inga synpunkter.
d) Regelkurs för ungdomar i distriktet: Margareta Claesson ställde frågan till Viljo
Koski, som är styrelseledamot i Lidköpings SS, om hans styrelses tankar kring
regelkursen för ungdomar i distriktet, som John Löfgren ställt sig positiv till att hålla i.
Viljo lovade att återkomma i frågan.
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§ 8 Sammanträdets avslutande
Nästa möte bokades till 29 augusti 2017 kl 18.00 hemma hos Eva Johansson,
Alingsås. Därefter avslutades sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

---------------------------------------Margareta Claesson
Sekreterare VSF

----------------------------------------------Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

