Västergötlands Schackförbund
Styrelseprotokoll nr 2/2018, sid 1
_________________________________________________________________________________

Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 2/2018
Protokoll fört vid sammanträde 2018-02-27 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Eva Johansson, Alingsås
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Rickard Dahlström, Josef Håkanson, Eva Johansson, Viljo Koski, samt
Margareta Claesson. Adjungerade: Andreas Jonasson, valberedning, samt Mats Sjödin, SSF.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han
välkomnade särskilt Mats Sjödin från Sveriges Schackförbund samt Andreas
Jonasson, valberedningen.
§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2018-01-09
Föregående mötesprotokoll nr 1 från 2018-01-09 behandlades. Josef Håkanson
önskade justering i sin fråga om regelkursen. Med denna justering godkändes
protokollet och läggs efter underskrift till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören lämnade en ekonomisk rapport för hela verksamhetsåret 2017. Årets
överskott var 155 000 kronor. Tillgångarna är nu på cirka 337.000 kronor. Hur dessa
nya pengar skall hanteras, får bli en fråga för den nya styrelsen efter kongressen.
Kassören lämnade även en rapport per dags datum för år 2018. Ett förskott på
landstingsbidrag har erhållits, på ca 39.000 kronor. Årets ansökan skall vara inne
senast 15 april. Detta hanteras av ordförande och kassören. VSF:s tillgångar dags
datum är på ca 365.000 kronor.

§ 5 Medlemsregistreringen
Kassören redovisade att några schackklubbar inte har betalt in rätt medlemsavgifter
för år 2017.

§ 6 Tävlingskommittén
Ordförande summerade årets tävlingsverksamhet. Distriktsserien har fungerat bra.
Responsen från spelarna har varit positiv.
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Antalet deltagande i junior-DM var rekord i modern tid. Synpunkter framfördes att
tiderna inte stämde mellan juniorer och seniorer, vilket gjorde att juniorerna fick vänta
ca 45 minuter i slutet av tävlingen. De olika grupperna var i otakt - när seniorerna
spelade, så startades juniorernas partier. Med tanke på det stora deltagarantalet
behöver vi se över lokalfrågan.
Individuella DM som ingår i Västgöta Open, lockade 68 spelare.
Information gavs om att Lilla västgöta Open kommer arrangeras i Skara, eftersom
John Löfgren slutar sitt arbete som tränare i Lidköpings SS. Regelkursen i Lidköping
är inställd.

§ 7 Övriga frågor
a) Kongressen VSF, i Vänersborg 24/3 2018: Besked har getts av restaurangen att vi
inte behöver anmäla antal matgäster i förväg. För att få en snabbare servering, så
frågar vi deltagarna vid kongressens början om önskemål av mat.
b) Schackfyran, Alingsås 14/4 2018: Spelas i Folkets hus. Eva Johansson
redovisade att hon hade skickat ut inbjudan till skolor inom nära avstånd. Mats
Sjödin, informerar om att Kent Vänman, SSF, håller i lottningen. Bräden får distriktet
ordna med. Klockor behövs inte, avdömning kan hållas. Fredrik Kjellqvist åtog sig att
beställa medaljer från SSF.
c) Skollag-DM 21/4 2018: Spelas i Eriklundsskolan. Styrelsen enades om att skicka
ut information till våra schackklubbar i distriktet, som får föra detta vidare till sina
skolor på orten. Fredrik Kjellqvist åtog sig att beställa priser. En skolpokal kommer
utdelas som pris.
d) Sommarläger på Flämslätt 15 - 17/6 2018: Fredrik Kjellqvist redovisade att han har
fått en offert på 30 övernattningar – både för juniorer och ledare. Styrelsen enades
om att lägsta ålder är 10 år, maxiålder 20 år. Offerten skickas till styrelsen, som får
avgöra om den kan godkännas.
e) Jubileumsåret 2019: Fredrik Kjellqvist informerade att båda schackklubbarna i
Alingsås och Kinna fyller 100 år. Vilka har intresse av arrangemanget?
f) Jubileumsboken: Fredrik Kjellqvist informerade om att han har fått senaste
upplagan av Rolf, och den ser bra ut. Margareta Claesson hade fått prisbild från två
bokförlag, vilka är bättre än de från tryckerierna. Fredrik Kjellqvist åtog sig kontakta
Rolf Svensson angående att ordna så att vi kan få kostnadsförslag.
g) Skol-SM 12-14/10 2018: Spelas i Lidköping. Mats Sjödin informerade om att SSF
sköter om anmälan och tillhandahåller brädor. Bord och stolar hyrs av företag i
Skara. Startavgifter betalas direkt till SSF. Förbundet skickar två huvuddomare. Dock
behöver VSF ordna med 15 funktionärer och iordningställande av spellokalen. Mats
Sjödin framförde att det vore bra om VSF ordnar med en servering och med
grupplogi. Man behöver räkna med 400 deltagare.
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/ Fredrik Kjellqvist lämnade styrelsemötet för ett annat möte, och Eva Johansson tog
över ordförandeskapet/
h) Mats Sjödin visade träningshäften som är bra att använda vid juniorträning – Lär
dig schack 1, samt Lär dig schack 2, samt manualer, som än så länge inte finns på
svenska.
i) Valberedningen har ordet: Andreas Jonasson informerade styrelsen. Mats Sjödin
gav förslag om nya arbetssätt med kommittéer, där personer utanför styrelsen hjälper
till med specifika uppgifter.
j) PUL: Margareta Claesson informerade om förändring i Personuppgiftlagen i maj
månad. Mats Sjödin fick frågan om han kan be Kent Vänman att skicka information
om hur detta kommer att påverka schackklubbarna i landet.
k) VSF:s stadgar: Josef Håkanson framförde att han inte har fler ändringsförslag.
Styrelsen behandlade ändringsförslaget, som därefter kunde skickas ut till klubbarna.
i) Josef Håkanson framförde synpunkt om att inköpa fler klockor. Han informerade
om TGT 3000 som ett nytt alternativ till de traditionella klockorna DGT 2010.
Styrelsen beslutade att ta upp frågan igen efter kongressen.

§ 8 Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte bestämdes till 24 mars 2018.

§ 9Sammanträdets avslutande
Tillförordnad ordförande Eva Johansson för deltagandet och avslutade
sammanträdet.

Vid protokollet
---------------------------------------Margareta Claesson
Sekreterare VSF

Justeras:
----------------------------------------------Fredrik Kjellqvist
Ordförande VSF, del av möte

Justeras:
----------------------------------------Eva Johansson
Tf ordförande VSF, del av möte

