Västergötlands Schackförbund
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Protokoll fört vid sammanträde med
Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyrelse
Lördagen den 29 november 2008 Prästgatan 4
Götene

Närvarande

Rolf Svensson
Rune Emanuelsson
Kent Emanuelson
Kjell Karlsson
Viljo Koski

Ordförande
Sekreterare/Kassör
Vice Ordförande/ansvarig reg.
Ratingansvarig
Ersättare för Patrik Ragnar

Suppleant

Johnny Deltin

Distriktsserien

Patrik Ragnar

Se sammanträdets öppnande

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden välkomnade ledamöterna till dagens sammanträde som
förlagts till kassörens bostad och framförde ett tack för vänligheten
att ställa sammanträdeslokal till förfogande
Vice Ordföranden rapporterade att strax innan sammanträdets start
erhållit ett mobilmedelande från Patrik Ragnar att han ej kunde närvara
Efter förslag av ordföranden valdes Rune Emanuelsson som sekreterare
för dagens sammanträde
§ 2

Dagordningen

Dagordningen godkändes efter tillägg av skrivelse från kassören
om framtidsfrågor på övriga frågor
§ 3

Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport överlämnades om årets ekonomi som
närmar sig ett kommande bokslut
Den visar att årets resultat kommar att ge ett mindre underskott
liknande föregående års bokslut
Rapporten godkändes

§ 4

Föregående prokoll

Protokoll Nr 5 från den 11 oktober föredrogs och godkändes varefter
densamma lades till handlingarna
§ 5

Årets registrering

Registreringsansvarig lämnade en kortfattad redogörelse över 2008 års
medlemantal som visar 267 seniorer och 200 juniorer Sammanlagt 467
Efter kontroll över inrapporterade ratinguppgifter innehåller denna nära
60 namn i ett antal klubbar som inte registrerats.Detta ansåg styrelsen
vara allvarligt.
Styrelsen beslutade att kontakt skall tas med föreningarna och uppmaning
att registrering sker
§ 6

Snabb Lag DM Lidköping

Tävlingskommitténs ordförande lämnade tillsammans med medarrangören
Viljo Koski Lidköping rapport från tävlingen
Utomordentligt bra lokaler. Endast 8 lag deltog och är trist efter nedlagt
arbete för att få ett bra arrangemang
Tävlingen spelades i A-B och C grupp i en gemensam grupp
Skara Schacksällskap var överlägsna och segrade i alla grupperna
Resultat över tävlingen finnes på förbundets hemsida
§ 7

Distriktsserien

Serieansvarig lämnade rapport över tävlingen
Allt har fungerat bra och inrapporteringen av resultaten har fungerat väl
Det framkommit att ratinguppgifterna som insamlats av ratingansvarig
och översänts till sekreteraren inte utsänts till föreningar och därmed
inte varit tillgängliga vid seriematcher enligt tävlingsbestämmelserna
Utredning av orsaken
§ 8

Individuella Junior DM 2009

Tävlingsutskottets ordförande informerade om att junior DM kommer
att spelas i Alingsås
Efter kontakt med Eva Johansson Alingsås är lokalfrågan och kostnaden löst
Spellokalen blir Noltorpsskolans matsal (samma lokal som Jun DM 2006)
Speldag 31 januari 2009
§ 9

Individuella Blixt DM 2009

Tävlingsutskottet arbetar med frågan.
Styrelsen hade vissa synpunkter men beslutade att Tävlingsutskottet
fortsätter arbetet med kontakter på olika orter och att den sedan återkommer till AU när man är klar över kostnader och lämplig ort och
lokal för tävlingen

§ 10

Kongressen 2009

Kongressen 2009 arrangeras tillsammans med Skara Schacksällskap
den 28 mars 2009 kl. 11.00
Verksamhetsberättelse inbjuda och dagordning behandlades ingående
Proposition om medlemsavgift för seniorer föreslås till tvåhundra kronor
efter Sveriges Schackförbunds avgiftshöjning med 30 kronor
Arbetet med kongressärenden i övrigt fortsätter och skall vara klar i mitten
av februari 2009
§ 11

Övriga frågor

Skrivelse från kassören om framtidsfrågor
Skrivelsen innehöll en del förslag om eventuell vitalisering av förbundets
och styrelsens framtida arbete
1

Om ratingen och och kontroll av medlemsregistrering samt
utsändning av ratinguppgifter
Beslutades att Kjell även sänder ut rapporten

2

Att protokoll skall vara klara 14 dagar efter att förbundet
sammanträden och sedan omedelbart därefter utsändas för
information till klubbar.
Styrelsen beslutade att så sker

3

Tävlingskommittens arbete
Styrelsen kan lämna synpunkter på orter för förbundets
tävlingar. Det skall dock inte protokollföras utan vara en hjälp
i tävlingsutskottets arbete
TU noterar synpunkterna och försöker ta hänsyn till detta i arbetet
men lämnas fritt att avgöra orter mm efter kontroll av kostnader
mm lokalhyran skall godkännas av kassören
Orsaken till ovanstående förslag är att vid några tillfällen beslut
tagits i styrelsen om spelort som sedan inte kunde verkställas
Först när ort och övrigt är klart skall det ofentliggöras
Styrelsen beslutade att tävlingsutskottet kan arbeta enligt
punkt nr 3

4

Distriktsförbundet har nu så få klubbar att vi måste överväga
om vi skall föreslå att gå ned med antal ledamöter i
distriktstyrelsen
Detta är en stadgefråga och måste behandlas därefter

5

Kommande kongresser
Föreslår att vi slutar med att på kongresserna inbjuda
intresserade arrangörer
Distriktsstyrelsen tar ansvar för dess genomförande och
bestämmer lämpliga orter
Styrelsen beslutade enlig punkt 5

6

Med tanke på det minimala intresset de senaste åren att
närvara på våra kongresser kan det vara en möjlighet att
Distriktsstyrelsen funderar om ett förslag skall tas fram att
eventuellt hålla kongress vart annat år. Bör utredas
Styrelsen beslutade att fundera över frågan

7

Är det möjligt att införa olika medlemsbegrepp i förbundet ?
Till ex som Göteborg bilda ett veteranförbund för över en viss
ålder i en egen organisation som ligger vid sidan om med en
lågre medlemsavgift.
Utforska möjligheten - ta kontakt med Göteborgsveteranerna
En fråga att fundera över

8

Förslag att serieansvarig redan nu kontaktar föreningar
och efterhör möjlighet och intresse för att anmäla fler lag
till kommande års serier

§ 12

Övrig fråga
I Västgöta Open deltog klubblösa spelare. Kontakt skall
tas med arrangören då Västgöta Open även är ett DM mästerskap
där inga klubblösa spelare får deltaga
Enligt uppgift på en hemsida arrangeras i Bohuslän en
lagtävling som kallas Distriktsserie. Så är inte fallet
varför kontakt skall tas i denna fråga

§ 13

Nästa sammanträde
Beslut att AU bestämmer om nästa sammanträde

§ 14

Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet med att tacka ledamöterna
för ett väl genomfört arbete samt framförde ett tack till Berit
som såg till att alla åker hem mätta och belåtna och önskade
slutligen alla en God Jul och Gott Nytt År

Vid protokollet

Justeras

Rune Emanuelsson
Rune Emanuelsson
Sekreterare

Rolf Svensson
Rolf Svensson
Ordförande

