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    Västergötlands Schackförbund 

 

Protokoll nr 2/2022 

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2022-02-23  med Västergötlands 
Schackförbund distriktsförbund.

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

§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 2022-01-26

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Generalsekreterare Tomas Kvist har ordet/svarar på frågor

Tomas berättade lite om sig själv och sin bakgrund. Jobbat inom idrottsrörelsen, men har ingen 
tidigare erfarenhet inom schacket. Eftersom han precis börjat sin anställning så har han mycket kvar
att lära sig, sa han. Han hoppas komma in med lite nytänkande. Han nämnde bland annat nya mål 
från styrelsen. Mer kontakt med klubbar och medlemmar. Även försöka nå nya målgrupper.
Fredrik berättade lite om vårat distrikt. Vi hade även möjlighet att ställa frågor.



§6 Ekonomisk rapport/medlemsregistrering

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

Viljo berättade att medlemsregistreringen börjar komma in.
Den skall vara inne senast 31 mars 2022. 

§7 Rapport tävlingskommittén

Distriktsserien:  Klart med tredje sammandraget. Spelas i Alingsås den 23 april.

Alingsåsspelen: Förslag på turnering den 30 april. Kollar med lokal. 

Gran Prix: TK berättade om att det är svårt att  få till någon sådan i år.

Schackfyran digitalt: Beslut togs om att spela turneringen den 8 april kl 09-10.30. 

Tävlingsarvode: Kom upp ett förslag om att ge ett bidrag till den klubb som sköter förbundets 
tävlingar. Josef fick i uppdrag att komma med ett förslag till nästa möte.

§8 Rapport VSF:s anställde Schackinstruktör/administratör

Josef hade fått in en förfrågan från förbundet, om vi var intresserade att anordna damallsvenskan.
Beslut togs om att Josef skickar in en intresseanmälan.

Josef berättade lite om distriktskonferensen. Det var mest diskussioner och flick- och damschack. 
Men även skolschack och hur man kan använda sig av digitala verktyg för att sprida schacket.

På initiativ av Josef planerar SSF och Josef för en repetitionskurs för domare i Västergötland. 
Kursen kommer att bekostas av SSF och således vara gratis för deltagarna. Intresseanmälan till 
Josef.

§9 Valberedningen har ordet

Peter Fransson meddelade att allt var klart inför kongressen. 2 förslag finns.

§10 Inför kongressen 26/3 i Skara

Fredrik berättade om att det mesta är utskickat, bara verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
berättelsen återstår. Skickas ut under kommande vecka.



§11 Övriga frågor

Schackläger 2022. Beslut togs om att ha ett läger. Fredrik fick i uppdrag att lägga upp lite planer 
och undersöka om plats. 

Uppvaktning i samband med Mats Erikssons Begravning. Beslut togs om att skicka en bukett.

Bidragsansökan. Kommit in en ansökan från Lidköpings SS. Ett bidrag om 10.000 kr till 
Lidköping Open. Ansökan beviljades. Viljo Koski deltog inte i beslutet.

§12 Nästa sammanträde

Kort efter kongressen. Datum bestäms senare.

§12 Sammanträdets avslutande.

Sammanträdets avslutades och ordförande tackade alla deltagarna.

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


