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Protokoll nr 2/2020

Protokoll fört vid sammanträde 2020-02-24 med Västergötlands Schackförbund
distriktstyrelse  i Skara.

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

§1 Sammanträdet öppnades

Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes. 

§3 Val av justerare

Jörgen Isaksson valdes till justerare jämte mötesordförande.

§4 Föregående protokoll 2020-01-15

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo Koski delgav styrelsen sin ekonomiska rapport. Ekonomin i förbundet är fortfarande god.
Kassören meddelade, att han kommer i slutet av februari att betala ut 500 kr /junior, till klubbarna, 
enl tidigare beslut. 



§6 Rapport från tävlingskommittén:

Beslut togs att öppna lagblixt-dm kommer att spelas i Alingsås 4 april.

SA Mark hade skickat in en fråga om prispengar till blixt-dm. Styrelsen tog beslut om att bibehålla 
prissumman till seniorerna, men däremot höja priserna till juniorerna. Distriksmästarna i 
juniorklasserna kommer att få en digitalklocka  DGT2010 var.  VSF betalar lokalhyran. 

§7 Rapport skolschacket

Eva Johansson berättade om att det blir två kval för schackfyran i distriktet. Som vanligt ett i 
Alingsås, den 7 mars och nu i år, även i Skövde den 21 mars. 
Intresset för skolschack i distriktet har ökat.VSF har besökt 23 skolor under hösten 2019.

§8 Inför kongressen 28/3 i Tanumshede

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

Styrelsen tog beslut om att föreslå Rolf Svensson, Viljo Koski, Kent Emanuelsson och Ingvar 
Andersson som hedersledamöter på kongressen.

§9 Ersättning styrelsearvode

Jörgen Isaksson kom med ett förslag som vi tog hem för läsning.

§10 Övriga frågor

a) Gick igenom det nya stadgeförslaget, som kommer att skickas ut innan kongressen.

b) 3 st bidragsansökningar från juniorer hade inkommit. Samliga beviljades startavgiften.

c) VSF uppmanar alla ungdomsledare att gå på kurs, stegmodellen. Josef lägger upp inbjudan på 
VSF:s hemsidan. VSF betalar kostnaden.

d) Fredrik Kjellqvist kontaktar Rolf Svensson ang ersättning för boken.

e) Josef Håkanson redogjorde för offerten på nya bräden. Vikbräden 70 kr/st. Livebräden är för 
dyra. Viljo skall kolla med Lidköpings SS hur många vikbräden de har och om de är villiga att sälja 
några.

f) Fredrik Kjellqvist hade med sig ett prov på T-tröja för funktionärer. Styrelsen tog beslut om att 
beställa ett antal av dessa.



§11 Nästa sammanträde

Nästa möte blir någon gång efter kongressen. 

§12 Sammanträdes avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


