Västergötlands Schackförbund
Protokoll Nr 5 2011
Protokoll fört vid sammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse lördagen den 3 december 2011 hos Rune Emanuelssons bostad
i Götene kl 10.00 – 13.30
Närvarande:

Kent Emanuelsson
Viljo Koski
Rune Emanuelsson
Anders Wengholm

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande

Frånvarande:

Johnny Deltin

Anmält förhinder

§ 1 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleddes med att sekreteraren Viljo Koski överlämnade till
kassören Rune Emanuelsson en blomstergrupp från styrelsen på dennes
nyligen fyllda 80-årsdag.
Ordföranden Kent Emanuelsson hälsade därefter ledamöterna välkomna till
dagens sammanträde och förklarade densamma öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll Nr 4 2011 föredrogs och godkändes.
§ 4 Ekonomirapport
Kassören Rune Emanuelsson redogjorde för ekonomin som visade på ett
litet överskott hittills under året. Vidare fanns i resultaträkningen en
jämförelse med året innan vilket var önskemål från kongressen.
Redogörelsen godkändes.
§ 5 Delning av Distriktsförbundet
Åter igen kom frågan upp om Dalslands vara eller icke vara inom
Västergötlands Schackförbund. Sveriges Schackförbund hade begärt ett
utlåtande i frågan. Ordföranden Kent Emanuelsson rapporterade att han

hade skickat in handlingar till SSF. Rune Emanuelsson ansåg att vi borde
ha ett sammanträffande med Sveriges Schackförbund.
§ 6 Ungdomsrådets nya bidragsbestämmelser
Från och med underlagsåret 2011, dvs nu så gäller följande:
För att en förening ska räknas som ungdomsklubb måste man ha minst 60
% medlemmar i åldern 6 – 25 år för att erhålla bidrag (tidigare 5 st i åldern
7 – 25 år). Detta är allvarligt för det kommer att innebära att många klubbar
ej kommer att få något bidrag från SSF.

§ 7 Veteranträffen i Vårgårda, 2011-09-24
Ordförande Kent Emanuelsson rapporterade från träffen där 17
veteraner ställde upp. Förbundet bjud i pausen lunch på Vårgårda Rasta.
Vinnare blev Leif Svensson, Borås – Fristad SK. Resultatet finns på VSF:s
hemsida.

§ 8 Snabbschacks Lag DM i Lidköping, 2011-11-19
Ordförande Kent Emanuelsson rapporterade från tävlingen där sex lag
ställde upp. Tävlingen vanns av SA Marks första lag före Skara och
Lidköping I. Diskussion fördes angående det dåliga deltagandet. Rune
Emanuelsson menade att man måste spika tävlingskalendern flera månader
i förväg så att alla vet när de olika tävlingarna äger rum.
§9 Medlemsregistreringen 2011
Diskussion fördes angående vad som menas med sk. ”riktiga” klubbar
eller ungdomsklubbar där syftet är att anpassa sig till Ungdomsrådets nya
bestämmelser.
§10 Individuella Junior DM 2012
Beslutades på Anders Wengholms förslag att förlägga tävlingen till
Alingsås med speldatum 2012-04-14.
§11 Kongressen 2012
Beslöts att distriktskongressen äger rum 2012-03-31, kl. 11.00 i Skara.

§12 Övriga frågor
a) Skara SS firar 100 år nästa år och har inbjudit klubbar i distriktet till en
jubileumsbankett 2012-01-21. Någon inbjudan till distriktet har ännu ej
inkommit. Sekreteraren Viljo Koski fick i uppdrag att undersöka saken.
Uddevalla SS firade tidigare i höst också 100 år. Inbjudan till distriktet
kom tyvärr endast fyra dagar innan varför ingen representant kunde
ställa upp.
b) Individuella Blixt-DM. Förslag väcktes att höra med Borås – Fristad
SK om de var villiga att arrangera denna tävling någon gång innan ( 1 –
2 veckor ) seriestarten hösten 2012.
§13 Nästa Sammanträde
Beslöts att AU beslutar, eventuellt 2012-01-28
§14 Sammanträdets avslutande
Ordföranden Kent Emanuelsson tackade ledamöterna och förklarade
sammanträdet som avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Viljo Koski

Kent Emanuelsson

Viljo Koski, Sekreterare

Kent Emanuelsson, Ordförande

