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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 6/2020

Protokoll fört vid sammanträde 2020-11-28 med Västergötlands Schackförbund,
digitalt via Teams.

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

§1 Sammanträdet öppnades

Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes. 

§3 Val av justerare

Ingemar Gustavsson valdes till justerare jämte mötesordförande.

§4 Föregående protokoll 2020-09-28

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortsatt god.
Arvodeslappar skall lämnas in till Viljo. Fredrik mailar ut den, till alla i styrelsen.



§6 Medlemsregistreringen

Jörgen Isaksson kom med förslag om sänkning av medlemsavgifterna för 2021. 
Pga pandemin så har det varit mindre aktivitet både i klubbarna och distriktet. Frågan bordlades. 

§7 Nytt datum för Styrelsekonferensen

Pga pandemin beslutade styrelsen att flytta konferensen.  Nytt förslag blev 30 januari 2021, i 
Alingsås.

§8 Tävlingskommittén

Josef föreslog att vi skall försöka genomföra junior-dm den 23 januari 2021. Styrelsen godkände 
förslaget, om inte Folkhälsomyndigheten kommer med nya restriktioner.

En bidragsansökan har inkommit från Skara SS. Prispengar och lokalkonstnader till DM som ingår i
Västgöta Open. Styrelsen besöt att hjälpa till med 14.700 kr. Fredrik deltog inte i beslutet.

Frågan om distriktserien 2020/2021 bordlades.

§9 Materialbidrag till klubbarna

Styrelsen tog beslut om att ge klubbarna 1500 kr + 50 kr/medlem för materialinköp. Jörgen kommer
att kontakta alla 19 klubbar i distriktet.

§10 Stadgeändring inför kongressen 2021

Bordlägges till nästa möte. 

§11 Övriga frågor

A  Beslut togs om att sänka priset på jubileumsboken, till 150 kr+ porto.

B  Krav på utdrag ur beslastningsregistret för de som jobbar med barn. Styrelsen tar fram en rutin    
för distriktet.

C   Beslut togs om att köpa 40 st nya bräden till distriktet, från Lidköpings SS. Kostnad 50 kr/st.
Viljo deltog inte i beslutet.



§12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir i samband med konferensen i Alingsås den 30 jan 2021.

§13 Sammanträdet avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Ingemar Gustavsson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


