
Västergötlands Schackförbund   Styrelsemöte nr 7/2022  

    Västergötlands Schackförbund 

 
Protokoll nr 7/2022 

Protokoll fört vid sammanträde 2022-12-07  i Alingsås med Västergötlands 
Schackförbund distriktsförbund.

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

Viljo Koski deltog endast i §5, via telefon.

Frånvaro:  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 2022-10-12

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.



§5 Ekonomisk rapport/Medlemsregistrering, Viljo

Viljo gick igenom ekonomin som är fortsatt väldigt god.
Det kommer in nya medlemmar löpande.
Fredrik och Viljo har besökt Sparbanken Skaraborg och frågat på olika villkor för eventuell 
placering av delar av förbundets pengar.
Styrelsen tog beslut om att låsa 1 miljon på ett år. Dagskursen på mötesdagen var 2,6 %.

§6 Rapport från tävlingskommittén, Josef

Distriktserien: Februari och April 2023 skall spelas i Alingsås. Josef väntar på besked om 
lokal.

Snabbschacks-DM och Junior-DM: Spelas den 28 januari i Skara. Inbjudan finns på 
VSF:s hemsida.

VG Open: En ansökan om lokalbidrag på 20.000 kr har inkommit från Skara SS. Styrelsen 
tog beslut om att bevilja ansökan + 5000 kr till div kostnader i samband med tävlingen.
Fredrik deltog inte i beslutet.
Beslut togs om att ta bort DM från tävlingen. 

Ungdomsledarkurs i Västerås 21-22 januari 2023: Beslut togs om att VSF betalar 
kostnaden för de som vill delta.

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

Nytt Anställningsavtal. Bordlägges 2-3 veckor.

§8 Valberedningen har ordet

Ingen i valberedningen deltog på mötet.

§9 Övriga frågor

Anders W och Jörgen presenterade ett förslag på träningsläger för seniorer. Styrelsen 
var positiv och bad de jobba vidare med ett konkret schema.

Kongressen 2023: 25 mars i Ulricehamn

Jörgen kommer att delta i Distriktskonferensen i Västerås den 28-29 januari.



TK:s roll och framtida frågor?  Kommer att diskuteras vid ett möte den 4 februari.

Tibro har kommit in med en ansökan om bidrag till lokal och nya klockor. Styrelsen 
tog beslut om att bevilja ansökan.

§10 Nästa sammanträde

Januari. Fredrik återkommer med exakt datum.

§11 Sammanträdets avslutande

Sammanträdets avslutades och ordförande tackade alla deltagarna.

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Fredrik Kjellqvist
ordförande


