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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 5, 2013
Protokoll fört vid telefonsammanträde med Västergötlands Schackförbunds
Distriktsstyrelse onsdagen den 4 december 2013 kl. 19.00.
Deltagande:

Kent Emanuelsson, Viljo Koski, Margareta Claesson, Eva Johansson samt Anders
Frisk.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Kent Emanuelsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes med tilläggen 1/wo-avgift i Distriktsserien samt 2/
arvode till styrelsen.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2013-10-26 behandlades. Vid § 6 b kommenterades det
att det var individuella blixt-DM som skulle ha spelats i Skara 5 oktober. Vid § 8 b
meddelade Eva Johansson att hon har mailat till Anders Wengholm angående om
det finns materialförsäkring eller ej, men ännu ej fått svar.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog den ekonomiska rapporten per 2013-12-04. Tillgångarna är totalt
199 915;69 kronor. Medlemsavgifter för år 2013 har dags dato inkommit med totalt
55 670 kr. Från SSF har inga bidrag erhållits under 2013.
§ 5 Medlemsregistrering 2013
Viljo Koski rapporterade att några av distriktets schackklubbar har under hösten fått
nya medlemmar och ytterligare årsavgifter kommer att inkomma.
§ 6 Rapporter från Tävlingskommittén
a) Distriktsserien 2013/2014: Vid sammandrag 1 i Alingsås lämnade Lidköping
wo. Vid sammandrag 2 i Skara lämnade Lidköpings SS och SA Mark wo.
Detta innebär att lagen nu har mött varandra och att distriktsserien är
färdigspelad. Samtliga deltagande klubbar skall ha skriftligt besked om att det
inte blir något tredje sammandrag.
Styrelsen beslutade att en wo-avgift på 500 kronor per sammankomst kommer
utkrävas av dessa klubbar.
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b) Snabbschacks-DM för lag i Falköping 30 november: Rapport lämnades att sex
lag hade deltagit. SA Mark vann tävlingen. Resultatet finns infört på hemsidan.
Tävlingskommittén undersöker ort för nästa års tävling.
§ 7 Lägesrapporter
a) Bokslut 2013: Viljo rapporterade att i bokslutet kommer finnas en skuld till
SSF med ca 30.000 kronor. Styrelsearvode på totalt 5000 kronor utbetalas
före årsskiftet, så att det kommer med i årets bokslut.
b) Verksamhetsberättelse 2013: Margareta rapporterade att
verksamhetsberättelsen kommer att skrivas i samband med julledigheten, och
kommer därefter tillställas styrelsen för justeringar.

§ 8 Ind. Junior-DM + Ind. snabbschacks-DM seniorer 25 januari 2014
Margareta rapporterar att klartecken har getts av Kulturhusets ledning att VSF kan ha
tävlingen i Kulturhuset. Dock skall de praktiska detaljerna gås igenom. Detta kommer
göras under veckan. Margareta återkommer med besked.
Juniorernas betänketid är som tidigare 7 ronder á 20 minuter per spelare och parti för
de yngre, och 5 ronder á 30 minuter för de äldre. Snabbschacks-DM för seniorer
anordnas för första gången av VSF, med 8 ronder á 15 minuter per spelare och parti.

§ 9 Ansökan av Skara SS om 1000 kr samt plakett till VSF Open.
Beslut togs om att bevilja 1000 kr i prispengar + plakett till DM-priser i VSF Open,
som ingår i tävlingen Västgöta Open.

§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 11 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att bestämma tidpunkt för nästa styrelsemöte vid senare tillfälle.
§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för dagens möte och avslutade mötet.

Vid protokollet
Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Justeras:
Kent Emanuelsson
Ordförande VSF

