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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 6, 2014
Protokoll fört vid sammanträde 2014-11-29 kl. 10.30 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i spellokalen i Vara
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 5 från 2014-10-27 behandlades, justerades och lades
därefter till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport per 2014-11-28
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten. 16 digitalklockor är inköpta och
betalda. Logotypen är betald. Förbundets tillgångar är ca 189.000 kronor.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att alla schackklubb har betalt medlemsavgifter, men att
ytterligare medlemsavgifter väntas inkomma.

§ 6 Sammanträdesdagar 2014-2015
Nästa styrelsemöte bokas till 22 februari, omkring kl 10.30, sannolikt i Vårgårda, i
samband med distriktsseriens tredje sammandrag.

§ 7 Tävlingar
Tävlingskommittén informerade att lokal för tredje sammandraget ännu inte är bokad.
Rapport lämnades att elva lag anmälde sig till Snabbschacks-DM för lag seniorer och
juniorer 15 november i Alingsås Tävlingen uppfattades vara lyckad.
Nästa tävling, individuella junior-DM och individuella snabbschacks-DM för seniorer,
24 januari i Lidköping, är på gång. Digitalklockor används till seniorer. Vanliga
klockor används till juniorerna. Fredrik Kjellqvist ansvarar för tävlingen.
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§ 8 Domarutbildningen 26 april 2015, var?
Styrelsen gick igenom förslag till inbjudan till domarutbildningen. Några ändringar
görs i den och därefter skickas den ut till styrelsen igen för ny genomgång.
Fortfarande ligger Falköping och Skövde bra till för utbildningen. Margareta skickar ut
information till klubbarna via förbundsutskickslistan. Information läggs ut även på
hemsidan. Inbjudan skickas sedan ut i slutet av januari 2015. Anmälningsavgiften är
fastställd till 300 kr, och inkluderar lunch.

§ 9 VSF:s kongress 2015
Styrelsen gick igenom förslag på inbjudan. Ort för kongress är ännu inte fastställd.
En första skiss till verksamhetsberättelse delades ut.
Styrelsen diskuterade medlemsavgifter för 2015 och beslutade att föreslå
kongressen att seniorernas årsavgift blir 300 kr, samt att juniorernas årsavgift
kvarstår på 50 kronor.
Beslut togs om att föreslå kongressen om att utöka styrelsen med en ledamot som är
inriktad mot ungdomsverksamheten i distriktet samt två suppleanter.

10. Rapporter:
Hemsidan: Det är positivt med att tävlingsresultat snabbt läggs ut. Margareta
framförde att en medlem framfört önskemål om att mailadresser till styrelsen finns
inlagda. Styrelsen kommer lägga in bilder på styrelsen.
b. Inget nytt fanns att rapportera om klubbkontakter. Det är bra att kontakta
klubbarna inför nästa tävling samt inför kongressen. Kanske kan klubbarnas
representanter samåka till kongressen, så att det blir smidigt och dels billigt att delta.
c. Regionalt samarbete; Margareta rapporterade att hon ännu inte har haft kontakt
med Göteborgs schackförbund.

§ 11 Övriga frågor:
Fredrik rapporterade att han erhållit jubileumsskriften av Rolf Svensson.

§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.
Vid protokollet
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Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

