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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 5/2020

Protokoll fört vid sammanträde 2020-09-28 med Västergötlands Schackförbund
distriktstyrelse  i Lidköping.

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

§1 Sammanträdet öppnades

Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes. 

§3 Val av justerare

Josef Håkanson valdes till justerare jämte mötesordförande.

§4 Föregående protokoll 2020-08-10

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Konstituering av styrelsen

Viljo Koski valdes till kassör
Eva Johansson valdes till sekreterare
Josef Håkanson valdes till vice ordförande
Jörgen Isaksson valdes till vice sekreterare



§6 Val av uppdrag i styrelsen

6:1 Fredrik Kjellqvist och Viljo Koski valdes till firmatecknare, var för sig, perioden 20200401-
20210331.

Mandatet gäller bankkonton och swishkonto. Paragrafen förklarades omedelbar som 
justerad. 
Fredrik Kjellqvist, 651101-5957, Kållandsgatan 54, 531 30 Lidköping.
Viljo Koski, 491024-5093, Örslösa Gläntan 1, 531 97 Lidköping.
Västergötlands Schackförbund, organisationsnummer 868400-7415.

6:2 Till tävlingskommittén valdes Josef Håkanson (ordförande), Fredrik Kjellqvist och Ingemar 
Gustavsson.
6:3 Viljo Koski valdes till Medlemsregistreringsansvarig.
6:4 Josef Håkanson valdes till Hemsideansvarig.
6:5 Fredrik Kjellqvist valdes till Materialansvarig.
6:6 Enl stadgarna, ingår Fredrik Kjellqvist, Viljo Koski och Eva Johansson  i  arbetsutskottet.

§7 Ekonomisk rapport

Viljo Koski delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortsatt god.

§8 Medlemsregistreringen

Viljo meddelade att alla klubbar har betalt.

§9 Rapport från tävlingskommittén

Beslut tog om reserersättning och gratis mat för deltagarna i lottningskursen i Falköping 10 oktober.
TK kom med förslag på datum för distriktserien, 13 februari och 6 mars.
Beslut togs om förseningsavgift på 250 kr, för de som inte betalt in medlemsavgiften 31 maj.

§10 Material till klubbarna

Beslut togs om ge bidrag för schackmaterial och litteratur till klubbarna i distriktet, för totalt 
45.800 kr. Jörgen Isaksson gör ett förslag till klubbarna. Ansökan senast 31 oktober. 

§11 Datum för kongress 2021

Vara SS fyller 100 år och har ansökt om att få arrangera nästa års kongress . Styrelsen beviljade 
ansökan och tog beslut om att kongressen skall hållas den 20 mars, 2021.
Beslut tog att även nästa år betala ut reseersättning. 



§12 Försäkring av schackmaterial

Styrelsen har begärt in offert från länsförsäkringar. Men pga höga kostnader så togs beslut om att 
inte ta någon försäkring. Precis som tidigare.

§13 Skolschacket

Eva berättade att det är stort intresse för schackfyran. 22 skolor har tackat ja till ett besök.

§14 SSF:s kongress 4/10

Motioner som inkommit till SSF:

Rapport från belastningsregistret, skall skickas in till SSF. VSF bifaller
Regelverk för digitaltävlingar, från SASS. VSF bifaller 
Ta bort tidigare beslut ang. OS och VM för spelare under 16, från Stocholms SF. VSF bifaller
Att TFS låser sig till 4 nr/år, från Östergötlands SF. VSF avslår
Oförändrade medlemsavgifter. VSF bifaller

§15 Tankar och funderingar inför kommande arbete i styrelsen

Beslut togs att ha en heldagskonferens i Alingsås lördagen den 28 novemer. 

§16 Övriga frågor

Anders Wengholm presenterade ett förslag på placering av en del av förbundets pengar. Inga beslut 
togs.

§17 Nästa sammanträde

28 november, heldagskonferens i Alingsås.

18 Sammanträdets avslutades



Vid protokollet:

Eva Johansson Josef Håkansson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


