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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 9/2019

Protokoll fört vid sammanträde 2019-12-04 med Västergötlands Schackförbund
distriktstyrelse  i Vara.

Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Viljo Koski, Ingemar Gustavsson, Jörgen 
Isaksson, Eva Johansson samt Anders Frisk (per telefon).

§1 Sammanträdet öppnades

Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes med tilläggen §10 c) jubilarer  d) hedersledamöter e) spel  
f) nya digitalbräden

§3 Val av justerare

Jörgen Isaksson valdes till justerare jämte ordförande.

§4 Föregående protokoll 2019-10-14

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, även efter jubileet.
Enhälligt beslut togs att vi skall dela ut 500 kr till klubbarna för varje junior. Utbetalning sker i 
februari 2020.



§6 Rapport/summering Jubileet.

Det blev ett väldigt lyckad jubileum. 
Många av hört av sig, med positiva kommentarer både om turnering och firandet på kvällen.

Beslut togs om att ersätta Rolf Svensson med 5 000 kr, för allt arbete han har lagt ner på boken.

§7 Tävlingskommittén

Ingemar och Josef ordnar med lokal till SnabbschackDM/JuniorDM. 

Beslut togs, om att lägga sista sammandraget i distriktserien i Uddevalla, den 8 februari.

En bidragsansökan har inkommit från Skara SS, domararvode till Västgöta Open. 
Styrelsen beslöt om att godkänna ansökan på 3 600 kr. Fredrik deltog inte i beslutet.

§8 Rapport från skolschacket

Eva berättade att det är är många skolor, som visat intresse för schack i skolan och schackfyran.  
Kent Vänman från SSF har i två dagar varit ute i skolorna tillsammans med  Eva, för att utbilda 
henne.  

§9 Ersättning, styrelsearvode

Togs beslut om att höja arvodet för ordförande, sekreterare, kassör och tävlingsansvarig till 2000 kr.
Övriga oförändrat.
Viljo och Jörgen arbetar fram ett nytt förslag till 2020.

§10 Övriga frågor:

a) VSF:s stadgar bearbetas av Bengt Samzelius, Tanum

b) Fredrik åker till distriktsledarkonferensen 25-26/1 2020  i Uppsala.

c) Jubilarer. Alingsås SS och SA Mark fyller 100 år i år. Styrelsen beslöt att båda klubbarna skall få 
5 st digitalklockor var.  Anders och Eva deltog inte i beslutet.

d) Hedersledamöter. Styrelsen kommer att föreslå Rolf Svensson, Viljo Koski, Ingvar Andersson 
och Kent Emanuelsson som hedersledamöter vid nästa års kongress.

e) Styrelsen beslöt om att ge Tanum SS 10 spel.

f) Styrelsen undersöker vilket bolag som har det bästa avtalet för internetuppkoppling till våra 
tävlingar samt kostnaden för livebräden.



§11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde den 15 januari 2020, kl 18.00 i Alingsås.

§12 Sammanträdes avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist 
ordförande


