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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 5, 2014
Protokoll fört vid sammanträde 2014-10-26 kl. 11.00 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i spellokalen Hills konferens, 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 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 4 från 2014-08-23 behandlades, justerades och lades
därefter till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2014-10-26. Förbundets tillgångar
är ca 200.000 kronor. Utgifter finns med 1000 kr för logotypen. Alla startavgifter för
Distriktsserien är inbetalda, 4000 kronor. Då veteranträffen i Borås och Blixt-DM i
Skara ställdes in, fanns inga kostnader för dessa tävlingar. Lokalkostnaden i Alingsås
för första sammandraget i distriktsserien var 1200 kr.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att alla schackklubb har betalt in årets medlemsavgifter.

§ 6 Sammanträdesdagar 2014-2015
Nästa styrelsemöte bokas till 30 november kl 11.00 i Vara samband med
distriktsseriens sammandrag nr 2.

§ 7 Tävlingar
Inbjudan till snabbschacks-DM för lag seniorer och juniorer lördag 15 november i
Alingsås är utskickad. Vi behöver påminna våra klubbar om tävlingen.
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Inbjudan till nästa tävling, individuella junior-DM och individuella snabbschacks-DM
för seniorer, 24 januari i Lidköping behöver vara klar till 15 november för att delas ut.
Styrelsen tog beslut att tillåta lag från allianser spela i distriktets tävlingar.
Rapport lämnades att veterantävlingen 20 september i Borås blev inställd, likaså blev
Individuella blixt-DM för seniorer och juniorer 4 oktober i Skara inställd för andra året
i följd. Styrelsen diskuterade orsaken till det låga intresset att delta i veteranträffen
och Individuella blixt-DM för seniorer och juniorer.

§ 8 Domarutbildningen 26 april 2015, var?
Styrelsen diskuterade ort för domarutbildningen. Tanken är att det blir i Skövde eller
Falköping. Beslut togs om att få ut information före jul samt att inbjudan skickas ut i
slutet av januari. Deltagaravgift fastställdes till 300 kr, och inkluderar lunch.
Margareta gör ett förslag till inbjudan, som diskuteras vid nästa styrelsemöte 30
november.

§ 9 Rapporter:
Hemsidan fungerar bra och får beröm från medlemmar. Förutom Rickard Dahlström
kan nu även Fredrik Kjellqvist uppdatera hemsidan.
Klubbkontakter: Fredrik Kjellqvist rapporterade att han har varit i kontakt med nästan
alla klubbar i distriktet. En del har han inte lyckats att nå.
Beslut togs om att varje styrelseledamot blir kontaktperson för fyra klubbar var:
Fredrik:
Hova, Vara, Hjo och Uddevalla
Richard: Skara, Tibro, Skövde och Falköping
Eva:
Alingsås, Bollebygd, Ulricehamn och Herrljunga
Margareta: Borås-Fristad, SA Mark, SA Fenix, Uddebo
Regionalt samarbete; Margareta rapporterade att hon ännu inte har haft kontakt med
Göteborgs schackförbund.

§ 10 Övriga frågor:
Beslut togs om att inköpa protokoll samt 16 digitala klockor. Richard fick detta
uppdraget och kollar med olika försäljare.
2015 års kongress: Beslut togs om att ha kongressen lördag 28 mars 2015 kl 11.00.
Till nästa styrelsemöte behandlas verksamhetsberättelse och öriga handlingar som
skickas ut. – Inför kongressen behöver föregående verksamhetsberättelse justeras
utifrån de synpunkter som Rolf Svensson överlämnade. Styrelsen vill gärna ha fler
ledamöter med i styrelsen, och detta behöver diskuteras vid kongressen.
Sista sammandraget i distriktsserien: kan det vara tänkbart med Vårgårda?
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§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

