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Västergötlands Schackförbund

Protokoll nr 7/2021

Protokoll fört vid sammanträde 2021-12-01 med Västergötlands Schackförbund 
distriktsstyrelse i Alingsås.

Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Ingemar Gustavsson, Jörgen Isaksson, Eva 
Johansson,  Anders Wengholm, Viljo Koski, Anders Frisk (via telefon) och Malte Svensson från 
valberedningen.

Anmält frånvaro:  Peter Fransson från valberedningen.

§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 2021-10-06

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport/Medlemsregistrering

Viljo Koski delgav styrelsen förbundets ekonomiska rapport. Ekonomin är fortsatt god.



§6 Rapport tävlingskommittén

Distriktsserien: Josef berättade om att det var lite problem med resultatrapporteringen vid första 
sammandraget. Problemet är löst. Lottningen för rond 3 är klar.

Västgöta Open: Det kommer att krävas coronapass. 

Snabbschack-DM och Junior-DM. Flyttas till lördagen den 22 januari.

Tävlingskalendern för 2022 diskuterades.

§7 Rapport VSF:s anställde Schackinstruktör/Administratör

Josef berättade om att han har fått mer i uppdrag från SSF än vad som var tänkt från början.

Han har besökt flera skolor i distriktet angående schackfyran.

§8 Valberedningen har ordet

Malte tackade för inbjudan och var med och lyssnade.

§9 Övriga frågor

Skara SS har ansökt om ekonomiskt stöd till Västgöta Open. Styrelsen tog beslut om att bevilja 
ansökan. Fredrik deltog inte i beslutet.

Viljo meddelade att Lidköping Open kommer att spelas den 27-28 augusti, 2022.

Viljo kommer att skicka ut arvodeslappar.

Det har kommit in en förfrågan om en veterantour. Beslut togs om att befintliga tävlingar skall 
profileras lite mer för veteraner. Josef fick i uppdrag att föra fram frågan till SSF.

Skara har kommit in med en ansökan om kongress. Beslut togs, att kongressen skall vara i Skara, 
lördagen den 26 mars. 

Det finns önskemål om kongressblixt.

Schackläger. Tas upp på nästa möte.

§10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde den 26 januari 2022, via Teams kl 18.00.



§11 Sammanträdets avslutande

Sammanträdets avslutades och ordförande tackade för att vi fick vara i Anders Wengholms lokaler.

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


