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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 6/2018
Protokoll fört vid sammanträde 2018-10-08 med Västergötlands
Schackförbunds Distriktsstyrelse hemma hos Eva Johansson, i Alingsås.
Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Eva Johansson, Viljo Koski, Danny Nguyen samt
Margareta Claesson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordning
Dagordning för mötet fastställdes med tilläggen 1/bidrag till juniorer, 2/ SSF
sammankallar distriktets klubbar till möte i Hallsberg.

§ 3 Föregående protokoll, daterad 2018-08-16
Föregående mötesprotokoll nr 5 från 2018-08-16 behandlades, godkändes och lades
till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassör Viljo Koski redovisade det ekonomiska läget. Saldot är på ca 681 000 kr.
Årets resultat dags datum är överskott med 372 000 kr.

§ 5 Medlemsregistrering
Kassören redovisade att en klubb ännu inte har betalt årets medlemsavgifter. Han
hade skickat ett skarpt mail till klubben, men inte fått någon reaktion. Ordförande
meddelade att han ämnar ringa till ordföranden i klubben direkt efter styrelsemötet.
Styrelsen var eniga om att ta upp frågan vid kongressen och höra kongressens
synpunkter om att införa någon form av straffsanktion. Styrelsen skall inte behöva
lägga tid för att påminna samma klubbar år efter år om att inbetalning skall göra inom
meddelad tidpunkt.

§ 6 Skol-SM i Lidköping
Josef Håkanson informerade om att han hade tillfrågat Tapio Tikkanen om regler vid
skol-SM. I de ELO-rankade grupperna följer man FIDE:s regler. För de yngre är det
mer godtyckligt och domarna försöker lära barnen spelreglerna.
På fredag kl. 16.30 görs en genomgång med de domare som skall vara med på
fredagen. På lördag skall domarna vara på plats kl. 8.30. Parkeringsplatser finns på
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skolgården och är gratis. Reseersättning ges när man har en längre resväg.

§ 7 Tävlingskommittén
Tävlingskommittén meddelade att 10 lag har anmält sig till Distriktsserien hösten
2018/våren 2019: Alingsås SS 3, Borås-Fristad SK, Falköping SS, SA Mark, Skara
SS 3, Skara SS 3, Uddebo SS, Uddevalla SS, Ulricehamn SK samt Vara SS.
Sammandrag 1 spelas 27 oktober på två orter, Mark och Skara. Anders Frisk
ansvarar vid sammandraget i Mark. Eva Johansson ansvarar för sammandraget i
Skara.
Sammandrag 2 spelas i Alingsås. Sammandrag 3 hålls öppet.
Sekundärmedlem: Efter en fråga från en schackklubb diskuterade styrelsen om det
kan tillåtas att en schackspelare kan spela för en klubb i allsvenskan, och vara
sekundärmedlem i en annan klubb och delta för denna klubb i distriktsserien.
Ordförande informerade om att frågan har erhållits från en klubb om detta kan
tillåtas, då klubbens enda möjlighet att delta i distriktsserien är att
sekundärmedlemmen, som är den enda som har körkort, behöver köra laget vid
distriktsseriens matcher och vill då också vara med och spela.
Styrelsen beslutade att meddela schackklubben att man kan söka dispens om det
finns särskilda skäl för att kunna delta i distriktsserien.

§ 8 Jubileumsåret 2019
Styrelsen beslutade att jubileumskommittén, bestående av Eva Johansson, Anders
Frisk samt Margareta Claesson, inkommer med förslag om jubileumsaktiviteter.
Förslag framlades vid styrelsemötet om att anordna en jubileumsturnering kring nyår
2019/2020. Viljo Koski föreslog att man skulle kunna söka jubileumsbidrag.

§ 9 Övriga frågor
a) Ansökningar om ekonomiskt bidrag:
Keijo Tuomisto, Ulricehamns SK - deltagande i schackledarkurs i Uppsala, kostnad
för två hotellnätter 1784 kr, samt bidrag för resa 88 mil. Styrelsen beslutade att
bevilja ansökan.
Kjell Karlsson, Ulricehamns SK - deltagande i schackledarkurs i Hallsberg,
kurskostnad 1200 kr, samt bidrag för resa 42 mil. Styrelsen beslutade att bevilja
ansökan.
Anders Kockum, Uddevalla SS - deltagande i schackledarkurs i Hallsberg, med 1000
kr. Styrelse beslutade att bevilja ansökan.
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b) Ordförande informerade styrelsen om att Kent Vänman, SSF, har ställt frågan om
VSF är intresserad att arbeta för att tillsammans med två andra distrikt anställa en
distriktsinstruktör, som kan lära fler spela schack i Västergötland. Han hade också
meddelat att förbundet är positiva till att stötta detta. Efter diskussion beslutade
styrelsen att uppdra till ordförande att meddela Kent Vänman att vi ser positivt på
detta och är intresserade av att titta vidare på detta.
c) Bidrag till klubbar: Styrelsen beslutade att ge ett engångsbidrag till schackklubbar
i VSF, som har juniorer upp till om med 25 år. Viljo Koski fick uppdraget att se hur
många juniorer, som är registrerade under år 2018, och styrelsen beslutar om
storleken vid nästa möte.
d) Ordförande informerade om att SSF har informationsmöte 26 - 27 januari 2019 i
Hallsberg, där VSF kommer delta, och SSF önskar ge information och lyssna på
önskemål från schackklubbarna. SSF har bett VSF:s styrelse att förhöra sig om
klubbarnas önskemål i VSF. Josef Håkanson fick i uppdrag att skriva ett förslag till
skrivelse till schackklubbarna. Förslaget hanteras vid nästa styrelsemöte, innan det
skickas ut.
e) Eva Johansson informerade om att Alingsås SS önskar ordna med en partävling i
Alingsås, som weekendturnering. Hon framförde att ordföranden i Alingsås SS
ansöker om bidrag från VSF om subvention till startavgifter för de tävlande.
Ordföranden bad Eva framföra till sin ordförande att lämna ett konkret förslag om
bidragsansökan och maila över den till Fredrik.
f) Ordförande informerade om att Rolf Svensson skickat mail angående att han
önskar höra om någon har 1/ VästgötaDals-Bohus jubileumsskrift från år 1929, 2/
laguppställningar och spelordning vid VSF:s tävlingar – tre årgångar mellan 1938 och
1941.

§ 10 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde bestämdes till måndag 26 november kl. 18 i Alingsås.

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

Justeras

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

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

