
Västergötlands Schackförbund   Styrelsemöte nr 1/2023  

    Västergötlands Schackförbund 

 
Protokoll nr 1/2023 

Protokoll fört vid sammanträde 2023-01-23 i Alingsås med Västergötlands 
Schackförbund distriktsförbund.

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

Peter Franssondeltog endast i §8, via telefon.

Frånvaro:  Fredrik Kjellqvist och Ulf Andersson

§1 Sammanträdets öppnande

 Josef Håkanson öppnade mötet.

§2 Dagordning

Dagordningen fastställdes. 

§3 Val av justerare

Jörgen Isaksson valdes till justerare jämte mötesordförande.

§4 Föregående protokoll 2022-12-07

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.



§5 Ekonomisk rapport/Medlemsregistrering, Viljo

Viljo gick igenom ekonomin som är fortsatt väldigt god.

Medlemsavgifter skall vara inne i slutet mars. Blanketter skickas ut i samband med inbjudan
till kongressen.

§6 Rapport från tävlingskommittén, Josef

Snabbschacks-DM och Junior-DM: Josef meddelade att det är väldigt få anmälda hittills, 
men hoppas få in fler, inom de närmaste dagarna. 

Distriktsserien, spelas den 11 februari och 1 april i Alingsås. Lokal bokad.

Allsvenskan, Anders Frisk att SA Mark tycker det är alldeles för långa resor till 
bortamatcherna  i  Allsvenskan och han är tveksam till fortsatt spel för klubben i nuvarande 
form. Det gäller även för andra klubbar i distriktet. Han undrade om det finns möjlighet att 
göra om distriktsserien så att de som gillar långpartier kan spela där.  Josef fick i uppdrag att
ringa runt till klubbarna i distriktet och kolla vad de tycker om nuvarande allsvenskan och 
eventuella ändringar av distriktsserien.

Schackfyran Kval i Alingsås 18 mars. Josef har bokat Folkets Hus, men inte fått svar ännu.

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

Nytt Anställningsavtal. Josef önskade en 40-50 % anställning.  Beslut bordlades.

§8 Valberedningen har ordet

Peter meddelade att han och Malte skall kontakta alla i styrelsen inför kommande kongress.

§9 Övriga frågor

Träningsläger för seniorer planeras vid säsongsstart. Början september.

Kongressen i Ulricehamn. Josef har fått en prislista på lokal, fika och mat. Styrelsen 
godkände prislistan. 
Styrelsen tog beslut om att betala resekostnaderna för kongressdeltagarna.

Jörgen Isaksson skall vara med i helgens distriktskonferens. Han skall ta upp frågan om att 
något måste göras åt Allsvenskan om den skall överleva. Om vi inte får något svar där, så 
togs beslut om att skicka in en motion till SSF.s kongress.



Ingemar Gustavsson, Falköping SS och Margareta Claesson Borås-Fristad SK, deltog i 
SSF:s ungdomsledarkursen i Västerås. Ingemar rapporterade att det var bra.

Josef har deltagit i ett semenarium för Fairplay. Han delgav styrelsen hur Fide jobbar mot 
fusk. 

§10 Nästa sammanträde

15 februari kl 19.30 Digitalt

§11 Sammanträdets avslutande

Sammanträdets avslutades och ordförande tackade alla deltagarna.

Vid protokollet:

Eva Johansson Jörgen Isaksson
sekreterare justerare

Josef Håkanson
v ordförande


