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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 7/2018
Protokoll fört vid sammanträde 2018-12-05 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse, Göteborgsvägen 12, Alingsås.
Deltagande: Josef Håkanson, Eva Johansson, Viljo Koski, Danny Nguyen samt Margareta Claesson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Vice ordförande Eva Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Ordförande Fredrik Kjellqvist är sjuk.
§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2018-10-08
Föregående mötesprotokoll nr 6 från 2018-10-08 behandlades och godkändes av de
närvarande. Efter justering av ordförande läggs den till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassör Viljo Koski redovisade det ekonomiska läget. Saldot är på ca 715 000 kr.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören rapporterade att alla klubbar har inbetalt årets medlemsavgifter.

§ 7 Tävlingskommittén
Tävlingskommittén rapporterade om att vid sammandrag 2 i Alingsås kom inte ett lag
över huvud taget till tävlingen.
Distriktsserien: Uddevalla har ansökt om att få ha sammandrag tre i Uddevalla 9
februari 2019. Inga andra sökande. Styrelsen beslutade att förlägga sammandrag
tre i Uddevalla.
Junior-DM och individuella senior-DM, 26 januari 2019: Tävlingen arrangeras i
Tanum. Domare är Josef Håkanson.
Ett förslag lades om att A-juniorerna har samma betänketid som seniorerna - 20
minuter + tilläggstid 10 sek per drag, fem ronder.
Styrelsen diskuterade huruvida B- och C-juniorer skall spela var för sig, eller i en
gemensam grupp. Beslut togs att ta ställning när man vet hur många som anmäler
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sig till vardera grupp i tävlingen. Betänketiden för dessa bestämdes till 20 minuter
per parti och spelare. Sista anmälningsdag är en vecka före, startavgift skall betalas
samtidigt med anmälan.
Skol-lag-DM: Beslut togs om att Tävlingskommittén får besluta om lämpligt datum för
tävlingen under våren 2019. Datum för den nationella finalen behöver undersökas.

§ 8 Jubileumsåret 2019
Styrelsen diskuterade aktiviteter under jubileumsåret.

§ 9 Övriga frågor
Skol-schack: Eva informerade om skolverksamheten i distriktet. Tankar fanns om att
eventuellt kontakta skolschackklubbar i distriktet.
Bidrag: Styrelsen diskuterade tankar om bidrag till schackklubbar.
Förslag till text i brev till schackklubbarna: Josef Håkanson skickar ut ett underlag.

§ 10 Nästa sammanträde
Datum för nästa möte bestäms senare, ordförande inte var närvarande vid dagens
möte.

§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordförande för mötet, Eva Johansson, tackade för deltagandet och avslutade
sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

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

----------------------------------------------Eva Johansson
Mötesordförande VSF

