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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 7/2016
Protokoll fört vid sammanträde 2016-12-05 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse via telefonmöte.
Deltagande via telefon: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Eva Johansson, Viljo Koski samt
Margareta Claesson. Josef Håkansson inkom vid punkt 4.

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

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2016-10-11
Föregående mötesprotokoll nr 6 från 2016-10-11 behandlades, godkändes och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska lägesrapporten. Saldot per dagens datum var
188 635 kronor. Alla räkningar är betalda. Rapporten godkändas.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören redovisade att det finns några ekonomiska diffar gentemot SSF:s
medlemsregister.
SA Fenix har inte betalt något under 2016, men har 16 registrerade medlemmar. Det
saknas även en del delbetalning för 2015. Viljo skickar brev till Fenix.
I Västergötland finns 507 medlemmar registrerade i 49 föreningar. 334 medlemmar
finns i traditionella schackklubbar och 173 medlemmar i skolschackklubbar.

§ 6 DM-tävlingar, Distriktsserien 2017
Junior-DM: Tävlingen är inte öppen, utan man måste vara registrerad som
huvudmedlem i VSF. Bra att det förtydligas i inbjudan. Tävlingsreglerna uppdateras,
och bifogas inbjudan.Lokal blir Skara Stadshotell. Tävlingen skall elo-registreras.
Fredrik Kjellqvist utses till domare. Fredrik Kjellqvist köper in priser.
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Västgöta Open: Fråga ställdes om styrelsen önskar få in en ansökan om prispengar,
och styrelsen sade ja. Fredrik Kjellqvist fick ett SMS angående fråga om eloregistrering från en medlem, som inte hade sett sitt nya elo-tal efter tävlingar. Eva
lovade att informera medlemmen att resultaten kommer 1 januari 2017. Resultaten
kommer in sent omsider, men det kommer in.
§ 7 Rapporter
a) Domarutbildning. Margareta åtog sig att kontakta Tapio Tikkanen om bokning
av domarutbildning i april 2017.
b) Elo-registrering: Rickard åtog sig att ansvara för inlämning av resultat för
gjorda tävlingar, så att elo-talen uppdateras.
c) Landstingsbidrag: Ordförande informerade att ansökan behöver lämnas in
senast april månad. Distriktet har över 300 juniorer. Ordförande och Viljo
Koski ansvarar för detta.

§ 8 Övriga frågor
a) Kongressen 2017: Beslut togs om att boka lördag 1 april kl 11.00. Det läggs ut på
hemsidan att vi söker kongressort. Viljo och Margareta kollar av röstetalen.
Margareta hanterar underlaget.
b) Inköp av Swiss Manager: VSF har fått ett program som gäller för hela 2017. Beslut
togs att därefter inköpa programmet. Det är en engångskostnad.
c) Stadgarna: Det konstaterades att Josef redan gjort förslag till ändringar av
stadgarna. Styrelsen beslutade att vid nästa möte gå igenom dessa, samt göra en
slutligt förslag till kongressen. Förslaget behöver bifogas kallelsen till kongressen.
d) Fråga från Eva Johansson: En skola i Alingsås skall ställa upp i en schacktävling.
Läraren redogjorde till en styrelseledamot i Alingsås Schackklubb att han fått besked
av Kent Vänman, SSF, att ifall man är medlem i en skolschackklubb, så kostar det
inget att vara medlem i schackklubben. Så denne anmälde 24 skolbarn som
medlemmar i Alingsås SS. Dock var detta inte verifierat av Eva. När hon tog kontakt
med Kent Vänman, så fick hon besked om att klubben behöver betala medlemsavgift
till SSF med 10 kr per junior. Ett missförstånd har uppstått, och Eva bad om
styrelsens synpunkter hur detta kunde lösas. Hon fick rådet att kontakta Kent
Vänman så att dessa juniorer registreras istället som skolschackklubbsmedlemmar.
Och att hon tar kontakt med läraren för att gå igenom vilka regler som gäller.
e) Jubileumsboken:, Ordförande konstaterar att det kommer bli runt 300 sidor i
jubileumsboken. Det behöver undersökas vad tryckerikostnad kommer bli om man
trycker en jubileumsbok. Alla kollar på sina orter om tryckkostnad.. Svart-vitt i text
och bild. Vi ber tryckerierna att ge förslag om det skall vara mjuk eller hård pärm.
f) Distriktsserien: Josef Håkansson föreslår att det införs två divisioner. Han lägger
förslag även om en norr- och södergrupp..
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g) Klubb-besök: Viljo Koski lade förslag om att styrelsen bör göra fler besök hos s k
sovande klubbar.
h) Nästa sammanträdesdag: Tisdag 10 januari kl 18.00 i Alingsås.

§ 9 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

