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Västergötlands Schackförbund

Protokoll nr 6/2021

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2021-10-06 med Västergötlands 
Schackförbund distriktsstyrelse.

Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Ingemar Gustavsson, Jörgen Isaksson, Eva 
Johansson,  Anders Frisk och Viljo Koski. 
Anmält frånvaro: Anders Wengholm samt Valberedningens representanter, Peter Fransson och 
Malte Svensson.

§1 Sammanträdet öppnades

Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Val av justerare

Jörgen Isaksson valdes till justerare jämte mötesordförande.

§4 Föregående protokoll 2021-08-21

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.

§6 Medlemsregistreringen

Kassören meddelade att alla klubbar betalt in medlemsavgiften.



§7 Rapport Tävlingskommittén

 Fredrik Kjellqvist och Jörgen Isaksson är domare i Veteranträffen.

 Josef Håkanson är huvuddomare och Jörgen Isaksson andredomare i Västgöta Open.

 11 stycken lag är hittills anmälda i distriktsserien.

 TK har tagit fram ett förslag på ett tävlingsschema (tävlingscykel) under en säsong med 
tillhörande GP = Grand Prix för seniorer/juniorer. Denna presenteras ingående inför nästa 
möte för att spikas av övriga styrelsen.

 Beslut togs om att DM i snabbschack och DM för juniorer skall spelas i Alingsås den 29 
januari 2022.

 Schackfyrans kval. Beslut togs om att tävlingen skall spelas den 12 mars 2022 i Alingsås. 
Eva Johansson kollar med lokal för båda tävlingarna.

 Skol-SM 2021 i Helsingborg. Styrelsen beslutade om att ge ett bidrag på 1200 kr/junior. 
Bidraget betalas ut efter tävlingen. I beslutet deltog inte Anders Frisk och Viljo Koski.

§8 Rapport VSF:s anställde schackinstruktör/administratör:

Han har besökt flera skolor i distriktet.

Varit i kontakt med klubbarna i distriktet.

Josef rapporterade även om att alla skollag måste vara registrerade i SSF för att delta i skoltävlingar.

Josef har även fått behörighet att gå in och titta på VSF:s bankkonto.

§9 Valberedningen har ordet

Ingen från valberedningen deltog i mötet.

§10 Övriga frågor

1. En bidragsansökan till Västgöta Open har kommit in från en junior i Tibro. Fredrik och Josef
kontaktar honom.

2. Beslut togs om att köpa in 30 stycken Stauntonbräden.

3. Frågan om schackläger togs upp. Flyttades till nästa möte.

4. Beslut togs om att Josef skaffar ett mobilt internet.



§11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde beslutades till den 1:a december i Alingsås. Eva undersöker om vi kan vara på 
A. Wengholms kontor.

§12 Sammanträdets avslutande

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


