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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 5/2017
Protokoll fört vid sammanträde 2017-08-29 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, hemma hos Eva Johansson, Alingsås.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Josef Håkansson, Eva Johansson, Viljo Koski samt
Margareta Claesson.

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

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2017-05-30
Föregående mötesprotokoll nr 4 från 2017-05-30 behandlades. Protokollet
godkändes, justerades och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Ett landstingsbidrag har erhållits från
Kulturnämnden i Göteborg, med nästan 131 000 kr. Föreningens saldo är nu 343 700
kronor.

§ 5 Medlemsregistreringen
Kassören redovisade att sjutton schackklubbar har nu inbetalt årets medlemsavgifter,
av totalt nitton. De två återstående kommer få en påminnelse.

§ 6 Tävlingskommittén
Rickard Dahlström rapporterade att Borås SK, Hova SK, Ulricehamn SK, Alingsås
SS och Vänersborgs SS har anmält lag till distriktsserien. Fler klubbar har meddelat
att de ämnar delta.
Närmast i tur spelas Veteranträffen 14 oktober i Skara. Inbjudan har skickats ut och
finns på hemsidan. Det överenskoms att Fredrik K ansvarar för tävlingen.
18 nov 2017 spelas Västgötacupen i Alingsås.
Styrelsen fick information av Viljo Koski att Lilla Västgöta Open normalt spelas i
mars-april månad. Lidköpings SS kommer senare meddela speldatum.
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§ 7 Övriga frågor
a) Landstingsbidrag: Ordförande redovisade att landstingsbidrag för
juniorverksamhet under 2016 med ca 131 000 kr har erhållits. Vilket är ett glädjande
besked för distriktets schackverksamhet. Detta kommer göra skillnad i distriktets
schackverksamhet.
b) Styrelsens kontaktklubbar:
Beslut togs om följande fördelning av kontakter med distriktets klubbar:
Eva:
Alingsås SS, Bollebygd SK, Herrljunga och Ulricehamn SK
Viljo:
Lidköpings SS, Tanums SS, SKK Trollhättan och Vänersborgs SS
Margareta: Borås-Fristad SK, SA Fenix Springaren, SA Mark och Uddebo SK
Josef:
Falköpings SS, Skövde SS, Tibro SK och Hjo SK
Fredrik:
Skara SS, Hova SK, Vara SS och Uddevalla SS
Rickard har fullt upp med uppdateringar på hemsidan, vilket är tillräckligt.
c) SSF:s kongress 2017-07-09:
Ordförande rapporterade att Josef Håkansson representerade VSF vid årets
kongress, då han själv hade förhinder att delta.
Josef Håkansson rapporterade att förbundets förslag om höjning av medlemsavgiften
röstades ner – det blir ingen höjning. VSF röstade nej. Det togs inga beslut om
förändringar av Tidskrift för Schack. Styrelsen anser tidningen viktig att behålla i
pappersformat. Fredrik Kjellqvist blev invald i CS. Han är även invald som ny
ordförande i skolschackkommittén.
d) Regelkurs för ungdomar i distriktet:
Viljo Koski meddelade att han har kollat med dels sin styrelse och dels med John
Löfgren om regelkursen för ungdomar i distriktet. Hans styrelse är positiv och John är
positiv till att hålla regelkursen för distriktets ungdomar. Distriktsstyrelsen ber Viljo
Koski att be John återkomma med ett förslag till datum för kursen.
e/ Jubileumsboken
Margareta Claesson meddelade att Rolf Svensson berättat att han har fått historiken
redigerad till en bok. Ordförande bad alla att höra med tryckerier på sina orter om
vad en jubileumsbok på 300 sidor kan kosta, 50 ex, 100 ex, samt 150 ex. Trycket
skall vara i svart-vitt.
f/ Skolschacksbidrag
Eva Johansson informerade om att SSF ger bidrag på 100 kr för besök på en skola
under ett verksamhetsår, oavsett antal besök på skolan. Hon ställde fråga till
styrelsen om det finns möjlighet att få bidrag till hennes kostnader för
skolschackklubbsarbetet.
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Styrelsen konstaterade att SSF har gett 12 500 kr i bidrag till distriktet för
skolschackklubbsverksamheten under 2016. Efter diskussion enades vi om att utgå
från budgeten på 12.500 kr. Ansökan kan göras från den som har haft kostnader,
som ej ersatts på annat sätt, i samband med arbete inom skolschackverksamheten
under 2016. Styrelsen informerade henne om att hon har möjlighet att inkomma med
ansökan om bidrag, tillsammans med en kostnadsspecifikation, så får styrelsen
behandla ansökan. Detta kan vara en första väg att stötta denna verksamhet.
g/ Juniorläger
Beslut togs om att anordna ett juniorläger sommaren 2018. Styrelsen inledde
diskussion kring hur och när det skall arrangeras, lämpligt datum, kanske 30 juni- 1
juli. Planering inleds.
h/ Information till styrelsen
TK informerade styrelsen om att Västgöta Open kan bli en Snabbschacks-Grand
Prix.
i/ Nästa styrelsemöte
Beslut togs om att boka nästa styrelsemöte i form av telefonmöte tisdag 3 oktober kl
18.00. Rickard ordnar med telefonnummer och kod för att logga in sig.

§ 8 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

