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    Västergötlands Schackförbund 

 
Protokoll nr 5/2022 

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2022-08-17  med Västergötlands 
Schackförbund distriktsförbund.

Deltagande: Fredrik Kjellqvist, Josef Håkanson, Ingemar Gustavsson, Jörgen Isaksson, Eva
Johansson, Viljo Koski, Anders Frisk och Peter Fransson (valberedning)

Frånvaro: Anders Wengholm 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 2022-06-08

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport/Medlemsregistrering, Viljo

Viljo gick igenom ekonomin som är fortsatt väldigt god.
Alla klubbar har nu betalt in medlemsavgifterna.
Viljo och Fredrik fick i uppdrag att kontakta banken och undersöka om vi kan få bättre 
räntevillkor, än vad VSF har idag.



§6 Rapport från tävlingskommittén, Josef

Lilla Skaraspelen: Var första gången tävlingen anordnades och den var väldigt lyckosam. 

Blixt Lag-DM: 10 st lag anmälda. Josef och Jörgen kommer att vara domare.

Individuella blixt-DM: Josef meddelade att anmälningstiden är förlängd. 

Veteranträffen: Kommer att spelas 8  oktober. Även där kommer Josef och Jörgen vara 
domare.

Västgöta Open: Josef meddelade att Klas Fransson kommer med live-bräden.

Distriktserien: Första sammandraget kommer att spelas den 19 november. Rond 3-6 spelas 
nästa år.

Damallsvenskan: spelas i Folkets Hus, Alingsås, den 24-25 september.

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

Mycket fokus på distriktets tävlingar.

Skall uppdatera kalendern på hemsidan.

§8 Valberedningen har ordet

Peter undrade om det finns en verksamhetsplan för VSF. Fredrik sa att det inte finns. Men 
kanske är något för framtiden.

§9 Rapport från SSF:s kongress 3/7

Josef och Eva deltog. Det var en väldigt lugn kongress, där SSF berättade bl .a om 
kommande satsningar: IT-utveckling, förenkla skolschacket, distriktssamarbeten, 
damschack, schackgymnasiet, elit och tävlingar.



§10 Övriga frågor

Distriktskonferens: VSF väntar på inbjudan

Domarkurs i Alingsås: Tapio är kursledare och Josef är assistans. Beslut togs om att ge 
resebidrag, för distriktets medlemmar till kursen.

Lokal för schacktävlingar i Alströmerskolan: Tas upp vid nästa sammanträde.

§11 Nästa sammanträde

Onsdag den 12 oktober  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


