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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 7/2017
Protokoll fört vid sammanträde 2017-11-28 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Fredrik Kjellqvist, Vara.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Viljo Koski, Margareta Claesson, suppleant Per
Weinö, samt valberedningens ledamöter Patrik Ragnar och Andreas Jonasson. Adjungerad John
Löfgren. Josef Håkansson lämnade återbud.

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

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

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2017-10-03
Föregående mötesprotokoll nr 6 från 2017-10-03 behandlades, justerades och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomisk rapport per 27 november. Förbundet saldo är
342.551 kronor. Han redovisade att bidrag delats ut för 11 juniorers deltagande i
Skol-SM i Katrineholm, med 500 kr per junior.

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

§ 6 Tävlingskommittén
Distriktsserien 2017/2018: Tävlingskommittén föreslog att distriktsseriens rond 3
spelas i Alingsås. Styrelsen beslutade detta och gav Eva Johansson i uppdrag att
leta efter en lämplig tävlingslokal.
Junior-DM: Tävlingskommittén redovisade att Junior-DM och snabbschacks-DM för
seniorer 27 januari 2018 spelas i Alingsås. Förslag har lämnats av Josef Håkansson
om att använda tilläggstid vid Junior-DM, vilket styrelsen var positiv till. För Ajuniorerna blir speltiden 25 minuter + tilläggstid 5 sekunder per drag. För B- och Cjuniorerna beslutades att vanliga klockor används, med speltiden 30 minuter.
Josef Håkansson hade även föreslagit att åldersgränsen för juniorer höjs till 20 år
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under 2018, vilket blir enligt samma regler som i SSF:s tävlingar. Styrelsen beslutade
enligt förslag.
Styrelsen erhöll information av John Löfgren om att inbjudan till Lilla Västgöta Open
som spelas lördag 28 april 2018 i Lidköping, är klar. Han delade ut inbjudan till de
närvarande.
Styrelsen erhöll information av ordförande om att Västgöta Open spelas 17-18
februari 2018 i Skara.

§ 7 Övriga frågor
a) Regelkurs juniorer: John Löfgren föreslog att regelkursen riktas mot juniorer
mellan 13 och 25 år och är en light-version av en domarutbildning. Diskussion
fördes om hur vana deltagarna skall vara, och styrelsen gav sina synpunkter
till Lidköpings SS. Vid mötet kom man fram till att lördag 3 mars kan vara en
lämplig dag för kursen. Det bestämdes att varje fadder ringer sina klubbar och
hör med klubbstyrelserna om vilka juniorer som de anser skall delta i
regelkursen. Styrelsen beslutade att bjuda deltagande juniorer på mat och
dryck för max 100 kr per person.
b) Kongressen VSF 2018: Beslut togs om att anordna kongressen lördag 24
mars kl 11.00. Beslut har tidigare tagits om att kongressen hålls i Vänersborg.
Ordförande fick i uppdrag att kontakta Jörgen Isacsson, ordförande för
Vänersborgs SS.
c) Sommarläger för juniorer, sommaren 2018: Efter diskussion enades
styrelsen om att 15-17 juni 2018 kan vara lämpliga dagar för sommarlägret,
med två övernattningar. Diskussion fördes om ort för lägret, samt vem som
skall tillfrågas om att medverka som tränare för juniorerna. Ordförande fick i
uppdrag att höra med föreslagen person.
d) Valberedningen: Valberedningen hade samtal med styrelsen inför sitt arbete
inför kongressen.
e) Jubileumsåret 2019: Styrelsen tittade på de två kostnadsförslag, som
erhållits, ett i Borås och ett i Lidköping. Kostnadsförslaget från Lidköping låg
på ca 690 kr per styck, vid beställning av 100 böcker. Styrelsen upplevde att
priset inte låg inom rimlig nivå. Margareta Claesson kollar ytterligare en gång
med Borås-tryckeriet, och återkommer med mer information. Det vore bra att
kolla med fler tryckerier, då kostnaden behöver hållas inom rimlig nivå.
f) Bidrag: Styrelsen beslutade att bevilja bidrag till distriktets juniormedlemmar
som deltar i flick-SM i januari 2018 i Västerås, med 500 kr per junior som har
deltagit, med samma villkor som för skol-SM.
g) VSF:s hemsida: Viljo Koski uppgav att det finns gamla uppgifter på
hemsidan, och att det behöver korrigeras.
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h) VSF:s stadgar: Då tiden inte räckte till att gå igenom stadgeändringsförslaget,
gav styrelsen uppdrag till Margareta Claesson att maila över förslag om
ytterligare ändringar utifrån Josef Håkanssons förslag. Styrelsen får arbeta
med stadgarna via mail.
i) Ordförande rapporterade att Mats Sjödin, SSF inte kunde delta vid dagens
styrelsemöte.
j) Eva Johansson frågade om skolschackmedlemmar får delta i Junior-DM.
Ordförande meddelade att de är medlemmar i VSF och kan delta, precis som
övriga juniormedlemmar i distriktet. De får betala startavgift som övriga
deltagare.
k) Enhälligt beslut togs om att ersätta Peter Fransson för hans uppdrag som
domare i sammandrag två i Skara, med 300 kronor.

§ 8 Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte bestämdes till 9 januari 2018 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

