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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4/2018
Protokoll fört vid sammanträde 2018-06-04 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Margareta Claesson, Borås
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Eva Johansson, Viljo Koski, Anders Frisk samt
Margareta Claesson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2018-04-03
Föregående mötesprotokoll nr 3 från 2018-04-03 behandlades, justerades,
godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassör Viljo Koski redovisade aktuellt ekonomiskt läge. Han rapporterade att
ansökan om ungdomsbidrag är inlämnat till landstinget. Från SSF har erhållits
ungdomsbidrag på ca 19.000 kr. 10 digitalklockor har inköpts.
Bidrag har betalts till Bollebygdskolan med 3.350 kr för deltagande i Riksfinalen i
Skol Lag, mellanstadium, i Linköping 5-6 maj 2018.
Saldot är 414.500 kr.

§ 5 Medlemsregistrering
Femton schackklubbar har inbetalt medlemsavgifter för året. Fyra klubbar har ännu
inte inbetalt medlemsavgifterna. Kassören kommer kontakta dessa.

§ 6 Sommarschackläger
Styrelsen behandlade ordförandes förslag till program vid schacklägret på Flämslätts
stiftsgård 15 -17 juni 2018. Styrelsen beslutade enligt förslaget. Ledare för lägret
beslutades bli ordförande och Eva Johansson. Viljo fick förfrågan och lovade att
återkomma med besked. Styrelsen gick igenom frågor, som behöver kollas av med
föräldrarna.
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Anmälningar har kommit från Alingsås (fem), Bollebygd (två), Borås (en), Mark (tre),
Skara (tre), samt Uddevalla (två). Fyra platser är lediga. Styrelsen tillfrågades om det
kan finnas fler ungdomar i VSF, som skulle vilja delta. En förfrågan finns från
Stockholm, meddelade ordförande.

§ 7 Hedersmedlemmar i verksamhetsberättelsen
Margareta Claesson tillfrågade styrelsens uppfattning om en förändring i
verksamhetsberättelsen rörande att lägga till en historik kring varje utsedd
hedersledamot i VSF, samt lägga detta som en bilaga till verksamhetsberättelsen.
Styrelsen var positiva till förändringen.

§ 8 Rapport från Tävlingskommittén
Josef Håkansson rapporterade om arbetet med distriktets tävlingar och styrelsen
behandlade framlagt förslag.
19 augusti - Blixt-DM i Örby - planering
VSF tar med klockor och kompletterande spel. VSF betalar för DM-priser, övriga
priser betalar Mark. A, B och C-priser ordnas till juniorerna. Josef åtar sig att vara
domare. Vem håller i lottningen? Anders Frisk meddelade att det finns en lokal
ledare, som hjälper till. VSF har en skrivare, som medtages. Anders säger att det är
bra om del anmälande spelare meddelar om de önskar beställa mat via klubben.
29 september
6 oktober
12-14 oktober
27 oktober
17 november
24 november

Veteranträffen, Skara (Julahotellet)
Västgötacupen, Alingsås
Skol-SM, Lidköping,
1:a sammandraget i Distriktsserien
Skollag-DM 17, plats ej bestämt (Alingsås har intresse)
2:a sammandraget, plats ej bestämd

26 januari 2019
9 februari 2019
16-17 februari 2019
2 mars 2019
6 april 2019

Ind. snabbschack-DM, plats ej bestämd
3:e sammandraget Distriktsserien, ort beror på deltagande lag
Västgöta Open, i Skara
Schackfyran, i Alingsås
Lag-Blixt-DM i Falköping

Styrelsen beslutade enligt förslag, samt att lägga information om att klubbarna kan
ansöka att få tävlingar, där plats inte är bestämd, förlagda till sin egen ort. Ansökan
görs till styrelsen/tävlingskommittén.

§ 9 Domarkurs hösten 2018
Styrelsen beslutade att ordna med en domarkurs 8 september. Plats är ej bestämd,
Borås kan vara aktuellt. Margareta åtog sig att kolla om lämpliga lokaler. Besked har
erhållits från kursledare Tapio Tikkanen att fyra timmar behövs för kursen.
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§ 10 Kongressen i Ronneby
Styrelsen gick igenom ärenden som behandlas vid SSF:s kongress.
a) Föregående protokoll: Ingen kommentar.
b) Verksamhetsberättelse: Ingen kommentar.
c) Resultat- och balansräkning: Styrelsen uppmärksammade att SSF fick ett underskott med
611 000 kr. Jubileumskostnaderna blev mkt dyrare än budgeterat.
d) Proposition om medlemsavgifter för 2019: VSF säger nej till höjning av medlemsavgift.
e) Val av ordförande och övriga ledamöter: VSF säger nej till valberedningens förslag Ted
Gemzell. VSF beslutade för att rösta för att nuvarande ordförande blir återvald.

§ 11 Skol-SM i Lidköping 12 – 14 oktober 2018
Ordförande och Viljo Koski meddelade att Skara SS och Lidköpings SS åtar sig att
ordna med funktionärer. VSF ansvarar för domare.
§ 12 Jubileumsåret 2019 – vad/när/hur?
Ordförande informerade om att Rolf Svensson har meddelat att hans måg kan ordna
med utskrift av jubileumsboken. Styrelsen beslutade om att vilja ha en ekonomisk
kalkyl om kostnader och form, innan beslut tas.

§ 13 Övriga frågor
a) Tävlingsbestämmelser för Distriktsserien 2018 – 2019:
Beslut om att se över tävlingsbestämmelserna.
b) SSF:s ungdomarledarutbildning:
Eva Johansson är intresserad av att delta i ungdomsledarutbildningen i Hallsberg,
men hade inga uppgifter om kostnader. Styrelsen ajournerade frågan tills mer
information finns om utbildningen.

§ 14 Nästa sammanträde
Nästa styrelsesammanträde bestämdes till torsdag 16 augusti kl. 18.00 i
schackklubbens nya lokal på Bangatan 14, Falköping.

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

Justeras

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

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

