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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 7/2019

Protokoll fört vid sammanträde 2019-09-02 med Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyrelse i Alingsås.

Deltagande: Josef Håkanson, Fredrik Kjellqvist, Ingemar Gustavsson, Viljo Koski, Jörgen Isaksson, Anders Frisk och
Eva Johansson

§ 1 Sammanträdet öppnades av ordförande Fredrik Kjellqvist

§ 2 Dagordningen fastställdes med tilläggen §11 c) rapport från kongress och utbildning  §11 d)ny  klubb 

§ 3: Val av justeringsman: Ingemar Gustavsson valdes till justeringsman.

§ 4 Föregående protokoll behandlades, godkändes och lades till handlingarna.  

§ 5 Kassören rapporterade om ekonomin och berättade att vi fått landstingsbidrag  även i år.

§ 6 Medlemsregistrering.  Alla föreningar har betalt.

§ 7 Juniorläger i  Flämslätt.   Fredrik,  Josef  och Eva rapporterade om ett lyckat läger,  med många nöjda
juniorer och föräldrar.

§ 8 Jubileum:   

a) Boken: Fredrik, Viljo och Rolf var på förlaget och beställde 150 st jubileumsböcker. De beställde 50 st mer
än som tidigare var bestämt. Det berodde på prisbilden.

b) Tävlingen och bankett:  Josef som är tävlingsledare tyckte att de behövs mer domare i tävlingen. Fredrik
och Eva hjälper till med B- och C-juniorerna.  Till banketten kommer 72 st att bjudas in. Jörgen ordnar så
inbjudningarna skickas ut i slutet av v38.



§9 Tävlingskommittén:  Inbjudningar till veteranträffen och distriktserien ligger nu ute på VSF: hemsida.  

Det  har  kommit  in  en  ansökan  om  bidrag  till  lokalkostnad  för  nästa  års  blixt-DM.  Styrelsen  beviljade
ansökan. Anders Frisk deltog ej i beslutet.

§10 Skolschack: Styrelsen beslutade om att Eva Johansson skall jobba 1 tim i veckan med skolschack.

§ 11 Övriga frågor:

a) Bidragsdiskussionen bordlades.

b) VSF:s stadgar: Bengt Samzelius Tanum SS, hjälper till med de nya stadgarna.

c) Eva rapporterade  från kongressen i Eskilstuna och om en lyckad ungdomsutbildning i Hallsberg.

d) Viljo berättade att det har bildats en ny klubb i distriktet. Strömstads SK.

e) Josef rapportera från blixt-SM, där han var en av åtta domare, och fick då en FA-norm.

§ 12 Nästa sammanträde:

Nästa sammanträde äger rum den 14 oktober klockan 18.00 i Falköpings klubblokal.

§ 13 Sammanträdets avslutande.

Ordföranden  tackade för deltagandet och avslutade mötet.

  Eva Johansson Ingemar Gustavsson

  Sekreterare justeringsman

 

  Fredrik Kjellqvist

  ordförande 


