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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4/2020

Protokoll fört vid sammanträde 2020-08-10 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 2020-05-25

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo Koski delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortfarande god.
Vi har fått landstingsbidrag i år igen, lite mer än förra året. Vi har även fått bidrag från SSF. 
Bankgaranti diskuterades, men inga beslut togs.
2 klubbar har inte betalt in medlemsavgifterna. Viljo påminner.
Pga att det inte blev något juniorläger i år så kommer VSF att betala ut 500 kr/junior till klubbarna.



§6 Rapport från tävlingskommittén:

Distriktserien kommer att spelas även denna säsong, men inte under hösten, pga pandemin. Datum 
kommer att presenteras vid kongressen.
Anders meddelade att 9 st juniorer var anmälda hitttills till Schack i det gröna.
Josef kom med ett förslag om att ha breddtävlingar i distriktet, för spelare under 1600 i rating.
Styrelsen tyckte det var ett bra förslag och Josef får i uppgift att jobba vidare med idén. 

§7 Rapport skolschacket

Eva berättade om att hon kommer att skicka ut en inbjudan till schackfyran. Där det ingår besök och
gratis schackmaterial till de klasser som visar intresse. I år skall hon även ta kontakt med årskurs 5, 
de klasser som fick besök förra året och informera om yes2chess, som är en internettävling.

§8 Kongressen  i Tanumshede 26 september

Kongressen kommer att hållas i församlingshemmet i Tanum, som är en jättestor lokal och gått om 
utrymme för att hålla avstånd.
Fredrik skickar ut en ny inbjudan.

§9 Försäkring

Fredrik kontaktar Länsförsäkringar

§10 Testkongress SSF, 16 augusti och även den ordinarie den 4 oktober

Fredrik  och Josef deltar. VSF har 3 röster, och Fredrik får 2 och Josef 1.

§11 Övriga frågor

A: Valberedningen har ett förslag på ersättare till Per Weinö.

B: Lottningskurs. Josef kommer att hålla i en kurs den 10 oktober. 2 olika lottningsprogram.
Styrelsen tog beslut om att 2 st från varje klubb får komma. Kursen är gratis och det betalas även ut 
reseersättning för en bil från varje klubb. Inbjudan kommer upp på hemsidan.

§12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde den 28 september, kl 18.00, hemma hos Fredrik i Lidköping.



§13 Sammanträdes avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


