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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 5/2016
Protokoll fört vid sammanträde 2016-09-01 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse via telefonmöte.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski, Margareta Claesson
samt valberedningens ledamot Josef Håkanson.

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

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll nr 4 från 2016-06-19 behandlades och lades till
handlingarna. Den hade justerats tidigare.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog det aktuella ekonomiska läget. Saldot per dagens datum var
182 030 kronor. Fråga ställdes om årets budget. Kassören svarade att det inte finns
någon upprättad, men att det går att upprätta till nästa år.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören redovisade att tre schackklubbar ännu inte har inbetalt 2016 års
medlemsavgifter, Vänersborgs SS, Falköpings SS, SA Fenix Springaren.
Två klubbar har inte betalt 2015 års medlemsavgifter, SA Fenix Springaren och Hova
SK.
Diskussion har förts att när Hova SK registrerar medlemmar i förbundsregistret så
ställs krav även på betalning för dessa medlemmar. Representant för Hova SK har
framfört att de har betalt för sina spelande medlemmar och anser sig inte vara
skyldiga mer medlemsavgifter. De har inbetalt 2016 års medlemsavgifter.
Ordförande åtog sig att kontakta kassören i båda klubbarna. Viljo kollar upp vilka
restbetalningar som kvarstår
Styrelsen konstaterar att klubbarna tolkar regelverket felaktigt när de registrerar
medlemmar, som sedan avviker från klubben och därefter inte anses vara
medlemmar. Betalningsansvaret gentemot förbundet hamnar då på
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distriktsförbundet. Styrelsen uppfattar att det behövs en förtydligande manual, så att
klubbarna blir medvetna om systemet, dvs så snart en medlem registreras av
klubben, så uppkommer krav på att klubben betalar för de registrerade
medlemmarna till Distriktsförbundet, som i sin tur betalar till förbundet. Styrelsen var
eniga om att de inte vill träta med Hova SK om detta utan lägger detta åt sidan.
Beslut tas att upprätta en manual till distriktets klubbar med tydliga anvisningar om
hur medlemsregistrering går till och när rapport skall lämnas och betalning skall ske
senast, och detta skickas med brev till samtliga klubbar på höstsidan, innan det nya
året börjar.

§ 6 DM-tävlingar, Distriktsserien 2016-2017
Veteranträffen 1 oktober i Skara: Arrangemanget hålls i Julas konsthall. Hyran är
2000 kr. Maten kostar 89 kr per person, kaffet är fritt hela dagen. Styrelsen vill att alla
hjälps åt att informera sina klubbkamrater om tävlingen.
Snabbschacks-DM för lag 12 november 2016 i Alingsås. Eva Johansson föreslog att
man döper om tävlingen till något mer modernt i stil med Västgöta lag-cup, då den
ändrar status i och med att den blir öppen även för klubbar utanför distriktet. DMtiteln kan bara distriktslag erövra. Tävlingskommittén tar med sig dessa synpunkter
till sin kommande diskussion innan inbjudan skickas ut, med styrelsens accept att
ändra titel om så finnes behov av.
På hemsidan finns inlagt att intresserade klubbar kan höra av sig om de önskar
arrangera tävlingen junior-DM + snabbschacks-DM för seniorer 28 januari 2017 på
sin ort. Än så länge har ingen hört av sig, meddelade Richard Dahlström.

§ 7 Rapporter
a) Kongress i Uppsala. Ordförande redogjorde att kongressen var lång och det blev
voteringar i många frågor. Ansökan om medlemskap i riksförbundet återremitterades.
Förslag om stadgeändring blev nedröstad.
Förslag om höjning av medlemsavgiften på 20 kr antogs. Det blev votering i frågan.
VSF röstade nej på förslaget. Förbundsavgiften 2017 blir i och med detta 320 kr.
b) Domarutbildning: Margareta Claesson redovisade att kontakt förts med Tapio
Tikkanen om en domarkurs under våren 2017, helst i april månad. Tapio är positiv till
detta och lägger in det i sin grovplanering. Kontakt om datum tas lite längre fram
under året.
c) Schackfyran: Eva Johansson framförde att hon är intresserad av att arbeta med
schackfyran och att hon har fått information från SSF. Diskussion fördes om hur man
på ett konstruktivt sätt får elever i fyran att bli intresserade av schack. Kanske bör det
börjas lite tidigare? Eva tror mer på Lidköpingsmodellen. Hon tar gärna kontakt med
intresserade skolor. SSF betalar 100 kr för varje resa till en skola. VSF beslutar att
ifall det uppstår ytterligare resekostnader, så kommer styrelsen betala detta.
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§ 8 Övriga frågor
a) ELO-registrering. Tävlingskommittén har inte införskaffat Swiss-manager. Viljo
Koski omtalade att det finns en engångskostnad på 1500 när man införskaffar detta
lottningsprogram. Josef Håkanson föreslog att man lika väl kan använda SSF:s
lottningsprogram, som dessutom är gratis. Diskussion fördes om vad för ytterligare
verktyg som skiljer dessa lottningsprogrammen åt. Kanske blir det aktuellt att ELOregistrera snabbschacks-DM?
b) Stadgeändring: Margareta Claesson meddelade att stadgarna bearbetas under
hösten och tas upp vid senare styrelsemöte.
c) Tävlingsbestämmelser: I tävlingsbestämmelserna behöver betänketiden justeras,
beslut om konsekvens om någons mobil ringer eller vid sen ankomst. Styrelsen var
enig om att distriktsseriens regler bör följa allsvenskans regler.
d) Klubb-besök: Ordförande redovisade ett samtal med en distriktsmedlem i Tanum
och berättade att han blivit inbjuden till deras klubb. Styrelsen var positiv till att
ordförande besöker klubben och beslutade att bevilja reseersättning. Kassören
erbjöd sig att följa med.
e) Nästa möte bokas 11 oktober kl 18 hemma hos Eva Johansson i Alingsås.

§ 9 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

