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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4/2016
Protokoll fört vid sammanträde 2016-06-19 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i spellokalen i Lidköping.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Viljo Koski, Margareta Claesson samt
valberedningens ledamot Josef Håkanson.

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

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll nr 3 från 2016-04-25 behandlades och lades till
handlingarna. Den hade justerats tidigare.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören föredrog det aktuella ekonomiska läget. Saldo per dagens datum var
228 000 kronor. Faktura för 2015 års medlemsavgifter på 32.620 kr från SSF har nu
erhållits. Den var 17.000 kr lägre än förväntad.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören redovisade att fyra schackklubbar inte har betalt årets medlemsavgifter,
Vänersborgs SS, Falköpings SS, SA Fenix Springaren samt Borås-Fristad SK.
SA Fenix Springaren har inte heller betalt 2015 års medlemsavgifter.
Beslut togs om att påminna klubbarna om att betala in obetalda medlemsavgifter.

§ 6 DM-tävlingar, Distriktsserien 2016-2017
Tävlingskommittén föredrog förslag till datum för följande tävlingar:
1 okt 2016: Veteranträffen, i Skara
12 nov 2016: Snabbschacks-DM för lag, i Alingsås
28 jan 2017; Junior-DM + Snabbschacks-DM för seniorer, plats ej bestämd
SA Mark arrangerar Schack i det gröna, där Öppna Blixt-DM ingår, 14 augusti 2016.
VSF beslutade att inköpa pokaler till juniorernas A-grupp, B-grupp och C-grupp, tre
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pokaler till vardera grupp, samt bidra med 1800 kr i prispengar + guld-, silver, och
bronsnål till seniorpriser. Rickard Dahlström och Fredrik Kjellqvist hjälper till med
lottningen.
Skara SS arrangerar Västgöta Open, där senior-DM ingår, 18-19 feb 2017.
Beslut togs om att via hemsidan be intresserade klubbar att söka arrangemanget
junior-DM + snabbschacks-DM 28 januari 2017.
Distriktsserien - tävlingskommittén förslog följande dagar för sammandragen:
29 oktober – sammandrag 1
26 november – sammandrag 2
25 februari – sammandrag 3
Partitid får diskuteras med anledning av ELO-registreringen. Det behövs en godkänd
ELO-domare. Placering i laget sker enligt ELO-rating.

§ 7 SSF:s kongresshandlingar 17 juli i Uppsala
Ordförande redovisade att han har meddelat SSF att Bertil Westin hade avlidit under
det gångna året. Styrelsen beslutade att Fredrik Kjellqvist representerar VSF vid
SSF:s kongress i juli samt att Eva Johansson deltar ifall Fredrik blir förhindrad att
delta. Styrelsen gick igenom kongresshandlingarna och skickade med sina
synpunkter till ordföranden.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kallelse: inga synpunkter.
Dagordning: inga synpunkter.
Kongressprotokoll 2015: inga synpunkter.
Proposition, ansökan medlemskap RF: ja till SSF:s proposition.
Proposition; policy barn- och ungdomsschack: som helhet nej till SSF:s
proposition. Delar av den är bra. Ordförande fick del av styrelsens synpunkter.
Proposition; ändring av stadgar: ja till SSF:s proposition.
Proposition: medlemsavgifter 2017: nej till SSF:s proposition till höjning.
Verksamhetsplan 2016: inga synpunkter.
Valberedningens förslag 2016: ja till valberedningens förslag.
Röstetal och fullmakt Uppsala 2016: konstaterar att VSF har två röster.
Verksamhetsberättelse 2015: inga synpunkter.

§ 8 Övriga frågor
a) skolschackmedlemmar: Ordförande redogjorde för distriktets beslut om
skolschackmedlemmar under en försöksperiod på två år, från kongressen 2015 till
kongressen 2017. Detta medlemskap är gratis. Skolschackmedlemmarna blir inte
medlemmar i SSF. En särskild framtagen blankett skall då fyllas i. Inga registrerade
medlemmar enligt denna form skickades till VSF:s styrelse under 2015.
Skolschackklubbsmedlemmar är inte samma som skolschackmedlemmar.
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Skolschackklubbsmedlemmar är ekonomilösa och ligger direkt under SSF. VSF får
bidrag för dessa medlemmar från SSF.
b) schackfyran: Ordförande undrade om detta är något som vi kan utveckla i
Västergötland? Han berättade att han har pratat med Eva Johansson, som inte
kunde delta vid dagens styrelsemöte. Eva har sagt att hon är intresserad av att
engagera sig i schackfyran, som representant för VSF. Frågor finns kvar att kring
detta vad detta utvecklingsarbete innebär för åtaganden för VSF. Frågan ajourneras
till ett senare möte.
c) Styrelsen beslutade om att inköpa ytterligare 10 digitalklockor utöver de 20 som
finns idag. Kostnaden är omkring 500 kr per klocka, totalt ca 5000 kronor. Beslut
togs om att även inköpa en box.
d) Josef Håkanson förslog styrelsen om att göra justeringar i stadgarna, med
anledning av kommande ändringar i SSF:s stadgar. Margareta Claesson och Josef
Håkansson fick i uppdrag att inkomma med förslag till ändrade stadgar, som tas upp
under hösten 2016, att läggas fram till kongressen under våren 2017. Likaså behöver
VSF:s tävlingsregler justeras. Uppdraget för detta lades på ordförande, Rickard
Dahlström och Josef Håkanson.
e) Förslag lades fram om ordna med fortsatta domarkurser i VSF, för att bibehålla
och utveckla kompetensen hos distriktets domare. Beslut togs om att tillfråga Tapio
Tikkanen om han vill hålla i nästa kurs i VSF, gärna i april 2017. Margareta fick i
uppdrag att kontakta Tapio Tikkanen.
f) Nästa sammanträde bokades till 30 augusti kl 18.00 om möjligt hemma hos Eva
Johansson, Alingsås.

§ 9 Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras:

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

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

Margareta Claesson

Fredrik Kjellqvist

Sekreterare VSF

Ordförande VSF

