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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 6/2017
Protokoll fört vid telefonsammanträde 2017-10-03 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Viljo Koski, Margareta Claesson, samt
suppleanterna Anders Frisk och Per Weinö. Margareta kunde inte komma in med kod, och deltog
istället via mobil kopplad till Fredriks mobil. Runt kl 19 försökte Josef koppla upp sig, men lyckades
inte.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Margareta
Claesson blev uppkopplad kl 18.10 via Fredriks mobiltelefon.

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes. Ytterligare frågor tillkom, som godkändes och
behandlas under övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2017-08-29
Föregående mötesprotokoll nr 5 från 2017-08-29 behandlades. Ordförande
informerade om erhållen synpunkt från en medlem om att det borde stå förbundets
saldo istället för föreningens saldo. Vilket är korrekt. Med detta påpekande lades det
tidigare godkända protokollet till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomisk rapport per 2 oktober. Förbundet saldo är nu
348.380 kronor. Beslut togs om att föra över 200.000 kr från checkräkningskontot till
placeringskontot.

§ 5 Medlemsregistreringen
Kassören redovisade att fortfarande har två klubbar inte inbetalt årets medlemsavgifter. Han redovisade att han nu har skickat mail till dessa klubbars kassörer, med
besked om att detta behöver vara inbetalt inom 10 dagar, med konsekvenser om det
inte görs.
Margareta Claesson meddelade att det nu finns registrerat 50 traditionella
schackklubbar & skolschackklubbar i distriktet.
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§ 6 Tävlingskommittén
Utvärdering av blixt-DM/Schack i det gröna: Anders Frisk framförde att han tycker
att det är bra att det är sammanslaget, och efterfrågade synpunkter för att förbättra
det ännu mer. Det framfördes att det var ett stort plus att det fanns mat att köpa på
plats. Anders rapporterade att han skickade inbjudan till schackklubbar i Göteborg
och Varberg och det var insatt på förbundets hemsida. Lite trögt ändå. Alla var
positiva till fortsatt samarbete.
Veteranträffen 14 oktober: Rickard Dahlström rapporterade att 15 deltagare var
anmälda samt bad alla påminna sina medlemmar. Fredrik Kjellqvist kommer vara
tävlingsledare, tillsammans med Peter Fransson. Live-sändning sker på ett eller två
bord, och man kan gå in på nätet och titta på detta.
Beslut togs om att ge ersättning till Peter Fransson för hans arbete som
tävlingsledare, domare, och lån av live-sändningsbrädor, med 500 kr + lunch.
Distriktsserien 2017/2018: Rickard Dahlström rapporterade att 14 lag har anmält
sig. Ordförande informerade om att Anders Kockum, Uddevalla, frågat om man får
sätta upp en spelare högre än ordningen: svar ja, en spelare får placeras upp eller
ner. De med ELO-tal placeras i ordning, och därefter, om man inte har långparti-ELO
så räknas annat ELO-tal, ex blixt-ELO. De utan ELO-tal får sättas upp i vilken
ordning som helst. Margareta Claesson frågade om det går att placera spelarna i
klubbens olika lag vid olika sammandrag, och fick besked att det går bra.
Ordförande meddelade att information finns upplagt på hemsidan att vi önskar få in
förslag på spelorter från klubbarna för sammandrag två och tre. För sammandraget i
Kinna ansvarar Eva Johansson, för sammandraget i Tanum ansvarar Fredrik
Kjellqvist. TK meddelade att de avser att tillfråga Josef om han kan ansvara för
sammandraget i Hova.

§ 7 Övriga frågor
a) Bidrag till deltagare i skol-SM 6-8 oktober i Katrineholm: Ordförande
rapporterade att styrelsen tidigare via mail har tagit beslut om bidrag med 300
kr till juniorer som är medlemmar i en schackklubb i VSF, och deltar i skol-SM,
att utbetalas retroaktivt när ansökan erhålls från deras schackklubb. Tanums
SK har ansökt om bidrag med 400 kr för fyra juniormedlemmar och fått accept
på detta. Det konstaterades att 8 eller 9 juniormedlemmar har anmält sig.
Beslut togs om att höja bidraget till 500 kr för alla juniorer som är medlemmar
i en schackklubb i VSF och deltar i skol-SM. Bidraget utbetalas till respektive
schackklubb efter att ansökan lämnas in. Fredrik Kjellqvist meddelade att han
kommer åka till tävlingen.
b) Bidragsansökan från Alingsås SS/ Eva Johansson och Anders
Wengholm. Styrelsen behandlade ansökan från Alingsås SS, med
specifikation över utgifter som hafts i samband med skolschackutbildning
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under 2016. Beslut togs om att tillstyrka ansökan från Alingsås SS med
2.928 kr.
c) VSF:s stadgar, under omarbetning: Styrelsen enades om att behandla
Josef Håkanssons ändringsförslag vid nästa styrelsemöte, när styrelsen
träffas.
d) Regelkurs juniorer: Viljo Koski rapporterade att han hade pratat med John
Löfgren, som har föreslagit att regelkursen hålls i april 2018. Styrelsen var
positiv till detta och inväntar förslag om datum.
e) Besök av Mats Sjödin, SSF vid nästa styrelsemöte: Ordförande
informerade om att han har haft kontakt med Mats Sjödin, som arbetar på
Sveriges Schackförbunds kansli. Mats vill kartlägga juniorverksamheten i
landets schackklubbar, och kommer gärna till VSF:s styrelsemöte. Styrelsen
är positiv till detta och ordförande åtog sig att bjuda in honom till nästa möte.
f) Jubileumsboken: Ordförande frågade om kostnadsförslag inhämtats
angående en inbunden jubileumsbok på 300 sidor, svart-vitt, 50 ex, 100 ex
samt 150 ex. Margareta Claesson meddelade att hon redan inhämtat
kostnadsförslag från ett tryckeri i Borås, och kommer maila den till styrelsen.
Viljo Koski ombads inhämta kostnadsförslag från ett tryckeri i Lidköping.
g) Kongresspekulant: Ordförande meddelade att Vänersborgs SS ansökt om få
anordna kongressen 2018 i Vänersborg. Schackklubben fyller 100 år nästa år.
Beslut togs om att tacka ja till denna ansökan. Viljo Koski åtog sig att
meddela beslutet. Kongressdatum beslutas vid nästa styrelsemöte. Enligt
förra årets beslut betalar VSF maten, och schackklubben står för lokalen.
h) Margareta Claesson informerade om sina tankar om att vilja anordna ett öppet
Borås-mästerskap för ungdomar, med tanke på att det finns många
skolschackmedlemmar i Borås.

§ 8 Nästa sammanträde
Beslut togs om att boka nästa styrelsemöte till 25 november, i samband med
distriktssammandrag två. Ort för detta sammandrag är ännu inte beslutat.

§ 9Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade för deltagandet och avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Justeras:

---------------------------------------Margareta Claesson
Sekreterare VSF

----------------------------------------------Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF

