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Västergötlands Schackförbund

Protokoll nr 2/2021

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2021-03-20 med Västergötlands 
Schackförbund.

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

§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 2020-01-30

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortsatt mycket god.
VSF har fått ett förskott på landstingsbidrag och tog beslut om att ge bidrag till klubbarna på 1000 
kr/junior. 10 st klubbar har kommit in med ansökan om Grundbidrag och lokalkostnadsbidrag.
Viljo skickar ut Grundbidraget till de klubbar som inte ansökt.



§6 Medlemsregistreringen

Viljo meddelade att 2 föreningar redan betalt in för 2021.

§7 Nytt datum för Styrelsekonferensen

Beslut om nytt datum tas på nästa möte.

§8 Tävlingskommittén

Beslut om Blixt-DM och schack i det gröna, flyttas fram. 
Den 8 maj spelas Blixt-DM online, betänketid 5 min+3 sek./drag. Josef gör en inbjudan.
Onlineföreläsningar planeras av Josef och Anders Wengholm. Ca 10 st,  planerad  start under april 
månad.

§9 Materialbidrag till klubbarna

Jörgen har informerat alla klubbarna i distriktet.

§10 Kongress 2021 i Vara

Kongressen kommer att ske digitalt den 24 april. Plattform Teams. Delar av styrelsen kommer att 
närvara i Vara. Fredrik kollar med lokal.
Styrelsen gick igenom förslag på styrelsearvoden.
Inbjudan och övrig information till årsmötet kommer inom kort att skickas ut till alla klubbar. 

§11 Övriga frågor

A  Distriktkonferens. Josef deltog på SSF:s digitala distriktskonferens. Protokoll finns på :
Distrikskonferens-2021.pdf (schack.se) 

B Skolschack. Eva informerade, att det är ca 12 lag som visat intresse för schackfyran, som i år 
spelas digitalt. Kvaltävlingen spelas måndag den 19 april kl 09.00, på Lichess. De andra 
skoltävlingarna, yes2chess, pågår för fullt och många skolor i distriktet deltar.

C Dialogmöte SSF. Distriktet har blivit inbjudna till ett digitalt dialogmöte med SSF. Flera i 
styrelsen kommer att delta.

D Projektanställning 20% i VSF:s regi. Det  kom upp ett förslag om en kanslist, på 20%. 
Styrelsen sa ja till anställningen. Josef fick en förfrågan om han kan tänka sig att jobba som 
kanslist. Han var villig och ta jobbet.  Fredrik och Anders W jobbar fram ett förslag på villkoren. 

F FA-semenarium. Josef ansökte om bidrag till startavgiften till domarutbildningen. Styrelsen 
godkände ansökan.

https://schack.se/wp-content/uploads/2021/03/Distrikskonferens-2021.pdf


§12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir digitalt någon dag efter kongressen.

§13 Sammanträdet avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Josef Håkanson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


