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    Västergötlands Schackförbund 

 

Protokoll nr 1/2022 

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2022-01-26  med Västergötlands 
Schackförbund distriktsförbund.

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

Anmäld frånvaro: Anders Wengholm

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Fredrik Kjellqvist öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Val av justerare

Jörgen Isaksson valdes till justerare jämte mötesordförande.

§4 Föregående protokoll 2021-12-01

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport/Medlemsregistrering

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

Medlemsregistreringen skall vara inne senast 31 mars 2022. Gäller registrerade medlemmar 
31 december 2021.



§6 Rapport tävlingskommittén

Distriktsserien:  Andra sammandraget spelas 5 mars i Folkets Hus, Alingsås. (preliminärt)

Västgöta Open: Inställd i februari. Nytt datum, 29-30 oktober. (preliminärt)

Schackfyran: Beslut togs om att Schackfyran skall spelas digitalt, på en vardag.

Distriktskampen 2022: Josef anmäler ett lag. Mer info om tävlingen finns på VSF:s hemsida.

§7 Rapport VSF:s anställde Schackinstruktör/administratör

Få skolbesök pga restriktioner.

Josef meddelade att SSF planerar att anordna en veterantour, med snabbschack.

Svårt med beställning av bredband till förbundet. Måste vara privatpersoner. Josef löser det.

Josef kommer att skicka ut ett meddelande om digital träning. Han kommer att erbjuda hjälp till de 
som önskar.

§8 Valberedningen har ordet

Kommer med 2 förslag till kongressen.

§9 Inför kongressen 26/3 i Skara

Fredrik bokar lokal, Stadshotellet om det är öppet, annars Jula-hotellet.

Förslag om att bjuda in Erik Malmstig som kongressordförande. Han har fått en förfrågan.

Resebidrag för de som kommer till kongressen. Samåkning om det är möjligt.

§10 Övriga frågor:

Schackläger. Tas upp på nästa möte.

Bidragsansökan. Kommit in en ansökan från en junior om bidrag för Malmö Open 2021. Styrelsen
tog beslut om att betala ut ett bidrag. Som mest, till maxbidraget. Viljo kollar hur mycket han fått 
innan.
 
Nya bidragsregler: Josef leder den gupp som skall ta fram nya bidragsregler.

Juniorbidrag: Beslut togs om att betala ut ett juniorbidrag till klubbarna. 1000 kr/junior.



Beslut togs om att Jörgen Isaksson uppdaterar arvodesblanketten, med revisionsarvode och 
valberedningsarvode samt de nya arvodesbeloppen för funktionärer vid VSF:s arrangemang.

Distriktskonferensen den 5 februari: Josef och Fredrik representerar VSF. Josef undersöker om 
det finns möjlighet att fler än 2 st från VSF kan vara med.

§11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde den 23 februari 2022, via Teams kl 19.00

§12 Sammanträdets avslutande.

Sammanträdets avslutades och ordförande tackade alla deltagarna.

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


