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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 3/2020

Protokoll fört vid sammanträde 2020-05-25 med Västergötlands Schackförbund
distriktstyrelse  i Skara.

Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Viljo Koski, Ingemar Gustavsson, Jörgen 
Isaksson, Eva Johansson , Anders Frisk och Patrik Ragnar (valberedning).

§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 2020-02-24

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo Koski delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortfarande god.
5 st föreningar har inte betalt in medlemsavgifterna för 2020. Styrelsen påminner.



§6 Rapport från tävlingskommittén:

Anders Frisk presenterade ett förslag på Schack i det gröna online, om det inte går att genomföra 
tävlingen live.

Veteranträffen ställs in. Fredrik avbokar lokalen.

Det kom upp ett förslag på ändra spelschemat för distriktserien pga covid 19. Beslut tas senare.

Josef Håkanssons ansökan om bidrag till domarutbildning beviljades.

§7 Rapport skolschacket

Eva återkomer med  upplägget för skolschacket  2020/2021.

§8 Kongressen  i Tanumshede

Kongressen är flyttad till den 26 september kl 11.00. Fredrik kontaktar Tanum.

§9 Ersättning styrelsearvode

Styrelsen gick igenom det inkomna förslaget och tog beslut om alternativ 1, se bilaga.
150 kr/möte, 500 kr/ tävling (kostnadsersättning 200 kr och arvode 300 kr). Gäller från 2020-01-01.
Ingen förändring på reseersättningen.

§10 Försäkring 

Styrelsen tog beslut om att försäkra VSFs schackmaterial.

§11 Ersättning till Rolf Svensson, ang jubileumsboken

Styrelsen tog  beslut om ett tillägg på 2500 kr före skatt.

§12 Övriga frågor

A Kulturbidrag. Undersöker om det är något för VSF.

B Junioraktivitet. Diskuterades olika förslag, men inget beslut togs.

C Valberedningen. Patrik Ragnar var med på mötet och berättade lite om valberedningens tankar.



§13 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde den 10 augusti,  i Alingsås 18.00.

§14 Sammanträdes avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


