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Protokoll fört vid sammanträde 2019-05-27 med Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyrelse i 
Vänersborg.

Deltagande: Josef Håkansson, Fredrik Kjellqvist, Eva Johansson, Viljo Koski, Jörgen Isacsson och Anders Frisk

§ 1 Sammanträdet öppnades av ordförande Fredrik Kjellqvist. Anders Frisk går in som ordinarie eftersom
Ingemar Gustavsson lämnat förhinder.

§ 2 Dagordningen fastställdes med tilläggen §11 d) domarkurs i Göteborg  och §11 e) Juniorbidrag 

§11 f)  rapport från partävlingen , Alingsås 100 år.

§ 3: Jörgen Isacsson valdes till justeringsman jämte ordföranden.

§ 4 Föregående protokoll behandlades och godkändes och lades till handlingarna.  

§ 5 Kassören rapporterade om ekonomin och berättade om att vi sökt landstingsbidrag i år igen.

§ 6 Medlemsregistrering. Det är fortfarande 3 st föreningar som inte betalt . Viljo påminner.

§ 7 Juniorläger i Flämslätt.  22 st juniorer och 4 ledare är anmälda till lägret. Vi kommer att meddela att de
kommit med och att avgiften skall  betalas innan. Fredrik har kontaktat Emanuel Berg,  som är klar som
ledare. Den 7 juni träffas Fredrik, Josef och Eva och gör schema och gruppindelningar.

§ 8 Jubileumsåret:   

a) Fredrik har varit i kontakt med 2 förlag, som kan trycka jubileumsboken. Styrelsen beslöt om att Eskils
tryckeri är det bästa. Vi beställer 100 st ex.

b)  Inbjudningar  till  jubileumsfesten.  Vi  skall  bjuda  in  2  st  från  varje  klubb,  hela  VSF  styrelse,
hedersmedlemmar och några specialinbjudningar inom schacket.

c) Anders, Jörgen och Eva ingår i kommittén och Josef är tävlingsledare i jubileumstävlingen.



§ 9 Tävlingskommittén:  Anders berättade lite om Schack i det gröna. De kanske behöver lite hjälp med
tävlingen pga 100-årsfirandet. Fredrik köper priser till juniorerna.

§ 10 7 Juli är det kongress i Eskilstuna. Eva valdes som ombud , Josef är reserv.  VSF bifaller SSF, och avslår  
motionen, samt bifaller SSF:s proposion ang höjning av medlemsavgifter.

Valberedningens förslag till nya ledamöter till SSF styrelse är Claes Jönsson, Sandlöparen och Pia Fransson,
Limhamn.

§ 11 Övriga frågor:

a) VSF:s material är flyttat till Vara. Lokalhyra 400 kr/år.

b) Hjo schacksällskap har hört av sig om hjälp till ”prova på schack” under hälsoveckan. Josef kan tänka sig
att hjälpa till.

c) SSF:s  hemsidedomän släcks ner 1/7. Rickard Dahlström skall hjälpa till med överflyttning.

d) Josef skall döma blixt-SM för att få en FA-norm. Styrelsen beslöt om att betala resa och logi.  Vi beslutade 
även att VSF betalar resan till domarkursen i Göteborg den 16 augusti, om någon i distriktet vill åka.     

e)  Viljo och Anders fick i uppdrag att ta fram ett förslag om bidrag till juniorer som åker på tävlingar.

f) Eva berättade lite om partävlingen, ASS 100 år, som blev väldigt lyckad. Men en liten besvikelse var att 
distriktets spelare inte deltog.

§ 12  Nästa möte, måndag den 19 augusti

Vid protokollet:

Eva Johansson

Jörgen Isacsson Fredrik Kjellqvist

justeringsman                                                                  ordförande




