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Protokoll fört vid sammanträde 2019-10-14 med Västergötlands Schackförbund
distriktstyrelse  i Falköping.

Deltagande: Fredrik Kjellqvist  (ankom senare, mötesordförande §6-11), Josef Håkanson 
(mötesordförande §1-5), Viljo Koski, Ingemar Gustavsson, Per Weinö, Eva Johansson, 
 Anders Frisk (per telefon) samt Patrik Ragnar från valberedningen.

§1 Sammanträdet öppnades

Ordförande Josef Håkansson öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes med tilläggen §9 d) Bidragsansökan och  e) förslag om höjning av 
prispengar.

§3 Val av justerare

Per Weinö valdes till justerare jämte ordförande.

§4 Föregående protokoll 2019-09-02

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo Koski delgav styrelsen sin ekonomiska rapport och det konstaterades att ekonomin i VSF är 
mycket god.

§6 Jubileumsåret

a) Boken
Fredrik har kontakt med förlaget. Allt går enl plan.

b) Banketten med tävling.
Beslut om att Fredrik sköter banketten.

c) Utskick av inbjudningar.
Styrelsen kontaktar alla klubbar omgående + hedersgäster. Anmälan senast 1 november.



§7 Tävlingskommittén

Beslutade om att andra sammandraget skall gå i Alingsås 23 november. Eva kollar lokal.
Alingsås SS tar med 6 klockor + 4 bräden till första sammandraget.
Styrelsen bestämde att JDM och SnabbschackDM skall gå i Falköping.

§8 Skolschacket

Eva berättade om att det är stor aktivitet på skolorna runt om i Västra Götaland, samt att Sveriges 
Schackförbund har gjort ett utskick ang schackfyran till alla skolor i distriktet som har en klubb i 
närområdet.

§9 Övriga frågor

a) Bidragsdiskussion, Viljo och Anders.
Styrelsen beslutade att godkänna det framtagna riktlingjer, som Viljo och Anders har arbetat fram, 
se bilaga 1A.

b) VSF:s stadgar bearbetas, Bengt Samzelius, Tanum.
Bengt har fått förtroendet att arbeta med stadgarna.

c) En förfrågan från Tanum har inkommit, ang arrangera tävling och ansökan om kongressen.
Styrelsen tog beslut om att lägga kongressen i Tanum nästa år, då klubben fyller 60 år. Styrelen 
avslog ansökan om JDM och snabbschacksDM. Motivering var att det gick i Tanum 2019.

d) Styrelsen tog beslut om att ersätta Tanum med 4340 kronor för deltagande i skolschack-SM.

e) Anders kom med förslag om att höja prispengarna i DM-tävlingarna. Styrelsen beslutade att 
generellt höja vid alla tävlingar.

§10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 4 december kl 18.00 i Vara.

§11 Mötet avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Per Weinö
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist 
ordförande




