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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 5/2018
Protokoll fört vid sammanträde 2018-08-16 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse i schackklubben i Falköping, Bangatan 14,
Falköping.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Eva Johansson, Danny Nguyen, Viljo Koski 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 2018-06-04
Föregående mötesprotokoll nr 4 från 2018-06-04 behandlades, godkändes och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassör Viljo Koski redovisade aktuellt ekonomiskt läge. 407 000 kr i ungdomsbidrag
har erhållits från landstinget. Sommarens juniorläger kostade ca 40.000 kr + arvode
till Emanuel Berg.
Aktuellt saldo är 693.000 kr. Styrelsen beslutade att kassören har förtroendet att, när
det så behövs, föra över pengar till räntebärande konto, utan att tillfråga styrelsen.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören redovisade att han har kontaktat de klubbar som inte har betalt årets
medlemsavgifter. Tre klubbar har fortfarande inte inbetalt medlemsavgifterna.
Styrelsen diskuterade huruvida konsekvenser behöver införas i form av att klubbar
inte får delta i distriktsserien om man inte har inbetalt medlemsavgiften.

§ 6 Rapporter
a) Sommarschacklägret på Flämslätt 15-17 juni 2018. Ordförande
rapporterade att han och Eva Johansson hade ansvar för juniorlägret. 19
juniorer deltog. Eva och Fredrik hade fått höra att juniorerna var lyriska och
nöjda med schacklägret och Emanuel Berg. Styrelsen är eniga om att vilja
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fortsätta med lägret kommande år, så länge bidragen räcker till.
b) Kongressen SSF: Ordförande rapporterade att han deltog som SSF-ledamot.
Eva Johansson representerade VSF. Förbundsstyrelsens förslag om höjning
av medlemsavgiften gick inte igenom. VSF röstade nej. Det blev en ny
ordförande, med stor marginal. VSF röstade att den sittande ordföranden
skulle vara kvar.
c) Tävlingskommittén:
Veteranträffen 29 september 2018: Konstrummet på Julahotellet är redan
uppbokat. Beslut togs om att boka annat rum på Julahotellet. Josef ordnar
med inbjudan och att den kommer ut. Josef är domare, och ordförande blir
assisterande domare.
Schack i det gröna 19 augusti 2018: Viljo ordnar med priser. Josef är domare.
Ordförande pratar med Anders Frisk om bräden och klockor.
VästgötaCupen 6 oktober 2018: Lokal är bokad i Alingsås. Josef är domare.
Distriktsserien hösten 2018/våren 2019: 1:a sammandraget spelas 27 oktober.
Josef ordnar med inbjudan. Förslag framlades av Josef om att ändra
tävlingsregler, så att även spelare i allsvenskans lag kan delta i distriktsserien.
Beslut togs om ändring enligt förslag. Styrelsen var enig om att intentionen är
att öppna upp för fler deltagande lag, och hoppas att detta inte missbrukas av
klubbarna.
d) Domarkurs 8 september 2018: Utbildningen föreslås vara i Sturehallen, Borås,
kostnad heldag 1.320 kr. Beslut togs att juniorer mellan 16 och 25 år får delta
utan kostnad. Josef ordnar med inbjudan. Margareta ansvarar för
arrangemanget.
e) Jubileumsboken: Ordförande meddelade att Rolf Svensson har meddelat att
hans styvson inte kan ordna med tryckeri. VSF ordnar med detta.
f) Snabbschacks-DM 26 januari 2019: Tanum har inkommit med förfrågan om
att få arrangera tävlingen i Tanum. Styrelsen beslutade att tacka ja till
förfrågan. Ordförande meddelar beskedet.

§ 7 Skol-SM Lidköping 12-14 oktober, möte 12 september kl 18 De la Gardieskolan. Viljo ordnar med en möteslokal. VSF skall ordna med domare, även om SSF
ordnar med överdomare. Sannolikt 9 grupper, med två domare per grupp.
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§ 8 Schackledarkurs Hallsberg 1-2 september: Eva Johansson meddelade att hon
inte kan delta i kursen detta datum. Ordförande föreslog att ifall någon i VSF vill delta
i kursen, så betalar VSF kostnad + reseersättning. Margareta Claesson informerade
att det går en annan schackinstruktörsutbildning, som hon önskar anordnas i VSF.

§ 9 Övriga frågor:
a) Ordförande informerade att han har fått frågor från distriktsmedlemmar om varför
vi använder hemsidan för klubbaktiviteter. Han bad oss vara mer restriktiva med
detta.
b) Bidragsansökan från Eva Johansson: Styrelsen beslutade att godkänna
ansökan om 2773 kr.i ersättning för resekostnader för ungdomsutbildning i Lena
Skola.
c) Eva Johansson berättade att hon har fått uppdraget från sin klubb att ansöka om
jubileumspengar från VSF för aktiviteter i samband med klubbens klubbaktiviteter vid
100-årsjubileet och önskade få besked om hur styrelsen ställer sig till detta.
Ordförande framförde att styrelsen inte kan lämna förhandsbesked, utan tar bara
ställning till konkreta ansökningar som inkommer till styrelsen.

§ 10 Nästa sammanträde: måndag 8 oktober, kl 18 hos Eva Johansson i Alingsås.

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

Justeras

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

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

