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Västergötlands Schackförbund
Protokoll nr 4/2021

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2021-06-13 med Västergötlands 
Schackförbund.

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

§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 2021-05-09

Föregående protokoll genomgicks, ett påpekande om fel datum. Kommer att justeras, övrigt 
godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport

Viljo Koski delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortsatt god.
Totala tillgångar  1 107 374 kr.

Jörgen skickar ut arvodeslappar, som skall vara inne före 30/6.



§6 Medlemsregistreringen

2 klubbar har fortfarande inte betalt. Beslut togs om att skicka en förseningsavgift till dem.

§7 SSF:S kongress 4/7-2021 online

Josef Håkanson valdes till ombud för VSF. Ersättare valdes Eva Johansson.

Motion från SS Manhem. VSF yrkar på punkt 2 från SSF.  (se SSF:s hemsida, kongresshandlingar 
2021)

Proposition: Oförändrad medlemsavgift. Godkänns av VSF.

Stadgeändringar: VSF säger ja. (se SSF:s hemsida)

Nomineringar:   VSF godkänner  (se SSF.S hemsida)

Verksamhetsplan: bara för information   (se SSF:s hemsida)

§8 VSF:s anställde Schackinstruktör/administratör

Det har kommit in en förfrågan från SSF,  angående utökning av Josefs tjänst via andra 
uppdragsgivare. VSF kom fram till att detta var ingen bra lösning för oss. Anders Wengholm 
kontaktar Fredrik Lindgren och meddelar vårat beslut.

Josef gick igenom framtidsvisioner och mål för distriktet. Punktprogram, idéer och funderingar.
Diskussion om en tävling i distriktet i juli. Josef kollar med lokal.

§9 Bidragsansökningar till VSF

Arvin Rasti och Hampus Sörensen har sökt bidrag för 2 st internationella tävlingar.
Styrelsen tog beslut om att de får 1 500 kr/tävling, och max 6000 kr för år 2021.

Josef Håkanson har sökt bidrag för domarutbildning, 2:a normen för att kunna ansöka om att bli 
FA-domare. Beslut togs om att ge bidrag till resa och övernattning.

§10 Styrelsekonferens Alingsås

21 augusti, kl 10.00, Stadshotellet i Alingsås.

§11 Övriga frågor

Ledamöters kontaktklubbar. Beslut togs om att i fortsättningen kommer VSF:s administratör att
ha kontakten med distriktets klubbar.



Schack i det gröna. Anders Frisk presenterade tävlingen och visade inbjudan. VSF betalar DM-
priserna, totalt 3 900 kr i seniorklassen och 3 st digitalklockor till juniorerna.

Kontra styrelseledamot. Fredrik har kontrollerat, att det är inga problem med att Josef är anställd 
och samtidigt sitter med i styrelsen.

§12 Nästa sammanträde

Bestämmer vid vid konferensen.

§13 Sammanträdets avslutades

Vid protokollet:

Eva Johansson Viljo Koski
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


