
Västergötlands Schackförbund   Styrelsemöte nr 4/2022  

    Västergötlands Schackförbund 

 
Protokoll nr 4/2022 

Protokoll fört vid sammanträde 2022-06-08 i Lidköping, Viljos sommarstuga  
med Västergötlands Schackförbund distriktsförbund.

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

Meddelat frånvaro: Anders Frisk och Ulf Andersson

§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 2022-04-13

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport/Medlemsregistrering, Viljo

Viljo gick igenom ekonomin som är fortsatt väldigt god.
1 klubb har inte betalt in medlemsavgiften. Viljo har påmint.



§6 Rapport från tävlingskommittén, Josef

Lilla Skaraspelen, den 30-31/7. 10 st är redan anmälda.

Efter att det kommit in en del frågor angående reglerna i distriktsserien, så kommer Josef att
justera dessa tills nästa säsong.

Veteranträffen kommer att spelas den 8 oktober.

Beslut togs om att spela Blixt-DM den 20 augusti.

§7 VSF:s schackläger 17-19/6 i Skara 

Fredrik meddelade att 22 st juniorer och ett antal ledare kommer att deltaga. Emanuel Berg 
kommer att hålla i schackundervisningen. En hemlig gäst kommer att dyka upp på 
söndagen. 
Aktivitetsschemat är klart. Det kommer att vara både utomhus och inomhusaktiviteter.

§8 Rapport VSF:s anställde Schackinstruktör/administratör, Josef

Besökt 2 skolor i Falköping.

Domarkursen, fortsättning, kommer att vara i Alingsås den 17 september. Kommer att hållas
av Tapio Tikkanen i Folkets Hus,  Alingsås.

Mötet beslutade om att höja Josefs anställning till 30 %. Avtalet gäller 1/6-31/12.
Josef deltog inte i beslutet.

VSF:s kalender. Josef kommer att  uppdatera den med mer information om tävlingar utanför
distriktet. 

§9 SSF:s kongress 3/7

Kongresshandlingarna gicks igenom. 2 motioner.

Motion 1: Förslag om oförändrade medlemsavgifter.  VSF:s val: Bifall

Motion 2: Förslag om att bilda ett Tankesportförbund. VSF:s val: Bifall

Eva kommer att delta för VSF på kongressen. Fredrik skickar in anmälan.



§10 Övriga frågor

Fredrik informerade om att det  kommer hållas en digital klubbkonferens den 18 september, 
mellan 10.00 -14.00, genom SSF.

Det har kommit in en ansökan från Skara SS, angående lokalbidrag till Västgöta Open/DM.
Skara stadshotell har höjt lokalkostnaden kraftigt, efter en omfattande renovering av 
hotellet. Styrelsen beslutade att godkänna ansökan på 20.000 kr.
Fredrik deltog inte i beslutet.

Anders W berättade att han har varit i kontakt med Alströmerskolan i Alingsås angående en 
fin lokal som vi kan få låna för tävlingar. Han återkommer med mer information när han har
varit där och tittat. 

§11 Nästa sammanträde

Onsdag den 10 augusti  kl 18.30 via Teams

§12 Sammanträdets avslutande.

Sammanträdets avslutades och ordförande tackade alla deltagarna.

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


