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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 1/2018
Protokoll fört vid sammanträde 2018-01-09 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Eva Johansson, Alingsås
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Josef Håkanson, Eva Johansson, Viljo Koski, samt
Margareta Claesson.

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

§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes. Ytterligare frågor behandlades under övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2017-11-28
Föregående mötesprotokoll nr 7 från 2017-11-28 behandlades, justerades och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2017. Förbundet saldo
är 334.962 kronor.

§ 5 Medlemsregistreringen
Kassören redovisade att alla klubbar har inbetalt årets medlemsavgifter.

§ 6 Tävlingskommittén
Distriktsserien 2017/2018, 3:e sammandraget i Alingsås: Tävlingskommittén
meddelade att IOGT-lokalen i Alingsås har bokats för det tredje sammandraget 10
februari 2018.
Junior-DM och snabbschacks DM seniorer, Alingsås: Tävlingskommittén
meddelade att Folkets hus i Alingsås har bokats för Junior-DM och snabbschacksDM för seniorer 27 januari 2018. Peter Fransson har tackat ja till att vara
huvuddomare. Eva Johansson Viljo Koski och Josef Håkanson hjälper till.
Styrelsen beslutade att arvodera Peter Fransson med 500 kronor.
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§ 7 Övriga frågor
a) Kongressen VSF, i Vänersborg 24/3 2018: Kongressen kommer hållas på
Koppargrillen, Hamngatan i Vänersborg. Vänersborgs SS har 100-årsjubileum.
Styrelsen beslutade att kongressdeltagarna bjuds på kongressmiddag,
kostnad 190 kr per kuvert. Lokalen står Vänersborgs SS för.
Enligt stadgarna skall klubbarna ha inbjudan senast tre veckor före
kongressen 24 mars, vilket innebär att utskicket behöver ske senast 1 mars.
Motioner skall ha kommit till styrelsen senast fyra veckor före kongressen, 24
februari. Det innebär att klubbarna behöver få information om detta senast 24
januari, för att kunna förbereda eventuella några motioner.
Styrelsen beslutade även om inköpa en jubileumsgåva.
b) VSF:s stadgar, under omarbetning inför kongressen 2018: Styrelsen
behandlade stadgeändringsförslaget. Margareta C justerar det allra sista, och
skickar ut den till styrelsen. Josef H får uppdraget att gå igenom den, varefter
den kan skickas ut.
c) Schackfyran, Alingsås: Schackfyrans kvaltävling hålls i Alingsås, i
samarbete med SSF. Förslag lades om att hålla tävlingen 14 april. Finalen
hålls 3 juni. Fortsatta kontakter kommer hållas med Kent Vänman, SSF, ang
planeringen av tävlingen.
d) Sommarläger 2018: Ordförande redovisade att sommarlägret för juniorer
verkar kunna ske 15-17 juni. En tränare är tillfrågad och har tackat ja. Han
kommer även kolla upp Flämslätts stugområde. Tanke är att runt 20-25
juniorer skall kunna delta. En liten egenkostnad är styrelsen överens om att
det skall tas ut av deltagarna.
e) Jubileumsåret 2019: Styrelsen diskuterade ort för jubileumsbanketten. Eva
Johansson tillfrågades om inte deras klubb har 100-års-jubileum år 2019, kan
detta eventuellt vara aktuellt för deras del? Hon ombads höra med sin styrelse
om deras tankar inför sitt jubileum.
f) Träff Mats Sjödin SSF: Ordförande redovisade att han, Rickard och Viljo
träffade Mats Sjödin igår. De diskuterade om bland annat juniortävlingar i
Västergötland. SSF har tittat på flera alternativ i distriktet, där man kan hålla
Skol-SM. Ett tänkbart datum är 12-14 oktober. En tänkbar ort är Lidköping.
Förbundet har ställt frågan till VSF om vi kan ordna med runt 15 domare samt
hålla i försäljning i tävlingslokalens cafeteria.?
Mats Sjödin ställde även frågan om VSF kan tänka sig anordna fler
juniortävlingar, t ex Skol-lags-DM i distriktet? Lagen består av 4 juniorer från
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samma skola, för lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet samt gymnasiet.
Styrelsen tittade på tänkbara dagar, och fann att 21 april kan vara lämpligt
datum. Margareta C var positiv till att tävlingen kan hållas i Borås och åtog sig
att kolla på lämpliga lokaler.
Därutöver tillfrågades VSF om arrangemang av en juniortävling i september
månad.
Mats Sjödin informerade om att SSF kommer satsa på ledarskapsutbildning
för juniorer 1-2 september. En inbjudan kommer skickas från SSF.
g) VSF:s hemsida: Margareta framförde att det har varit svårt att hitta resultaten
för distriktets tävlingar under 2017. Styrelsen tittade på detta, och fann just nu
inget som krånglade.
h) Avgift: Ordförande redovisade att SSF kommer att ta ut en avgift på 250 kr /år
av de schackklubbar som har en hemsida vars namn slutar på schack.se.
i) Josef H ställde en fråga om vilka som kan delta i regelkursen för juniorer 3
mars. Hur mycket kunskaper skall juniorerna ha för att kunna delta i kursen?
Styrelsen besvarade frågan, som gällde specifika juniorer.

§ 8 Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte bestämdes till 27 februari 2018 kl 18 hemma hos Eva Johansson
i Alingsås.

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

Justeras:

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

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

