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Västergötlands Schackförbund

Protokoll nr 1/2021

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2021-01-30 med Västergötlands 
Schackförbund.

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

Viljo Koski valdes till justerare jämte mötesordförande.

§4 Föregående protokoll 2020-11-28

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortsatt mycket god.
Beslut togs om att dela ut ett bidrag till alla klubbar i distriktet. Ett grundbelopp på 3000 kr och ett 
lokalkonstadsbidrag på 4000 kr. Ansökan skickas till Viljo. Fakturakopia på lokalkostnaden skall 
bifogas.



§6 Medlemsregistreringen

Två klubbar har ej registrerat sina medlemmar i SSF:s medlemsregister för år 2020.
Viljo kontaktar föreningarna.

Jörgen Isaksson kom med förslag om sänkning av medlemsavgifterna för 2021. 
Styrelsen tog beslut om att inte sänka medlemsavgifterna, utan stödja klubbarna ekonomiskt på 
annat sätt.

§7 Nytt datum för Styrelsekonferensen

Pga pandemin beslutade styrelsen att flytta konferensen.  Beslut om nytt datum tas på nästa möte.

§8 Tävlingskommittén

Pga av pandemin så blir alla planerade tävlingar under våren inställda. 
Västgöta Open är flyttad till 30-31 oktober.
Anders Frisk hoppas att SA Mark skall kunna anordna schack i det gröna som vanligt i augusti.

Josef kom med förslag om att ha ett digitalt DM. Styrelsen tog beslut om att tävlingen kommer att 
spelas, både för seniorer och juniorer. Speldag 20 februari på lichess. Inbjudan kommer ut på 
hemsidan inom kort.
Han kom även med ett förslag om att ha någon form av digital schackföreläsning. Anders W och 
Josef fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag.

§9 Materialbidrag till klubbarna

Jörgen jobbar vidare med förra mötets beslut om att ge varje klubb 1500 kr+50 kr/medlem i 
materialbidrag.

§10 Kongress 2021 i Vara

Kongressen blir framflyttad till 24 april pga pandemin. Beslut togs om att ha kongressen digitalt. 
Delar av styrelsen kommer att vara på plats.

§11 Övriga frågor

A  En intresseanmälan om regionskonsult har inkommit. Styrelsen tog beslut om att det inte är 
aktuellt i dagsläget. Fredrik meddelar styrelsens beslut.

B  Distriktkonferensen. Josef som är distriktets representant i år, fick med sig lite åsikter om 



onlinemedlemskap. Konferensen den 31 januari är digital.

C  Jubileumsboken. Fredrik har varit i kontakt med SSF ang försäljning/annonsering av boken. 
Beslut togs om att skicka 10 st till SSF. De hjälper till med försäljningen.
D Skolschack. Mindre aktivitet i skolorna nu pga covid 19. Yes2chess pågår. Beslut togs att vi skall
genomföra schackfyrans distriktkval digitalt. Eva skickar in en intresseanmälan.

E Stadgeändringar. Bordlades till nästa möte.

§12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir digitalt den 20 mars kl 13.00

§13 Sammanträdet avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Viljo Koski
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


