
Västergötlands Schackförbund Styrelsemöte nr 2/2023 
 

Västergötlands Schackförbund 
 

Protokoll nr 2/2023 
 

Protokoll fört vid digitalt sammanträde 2023-02-15 med Västergötlands 

Schackförbund distriktsförbund 

 

Deltagande: Josef Håkanson, Ingemar Gustavsson, Jörgen Isaksson, Eva Johansson,  

Anders Frisk, Anders Wengholm och Viljo Koski 

Frånvaro: Fredrik Kjellqvist och Ulf Andersson 

Valberedning: Ingen deltog. 

 

§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 2022-01-23 

 

Föregående protokoll genomgicks. Inkommit synpunkter på namn och ett fel på klubbnamn. 

Kommer att justeras. 
 

§5 Ekonomisk rapport/Medlemsregistrering, Viljo 
 

Viljo gick igenom ekonomin som är fortsatt väldigt god. 

Han rapporterade också om att överflyttningen av 1 miljon till placeringskontot var klar. 

Beslut togs om att ge lokal klubb 3000 kr vid större tävlingar.  

Gäller från andra sammandraget i distriktsserien. 

Team Pelaro Alingsås SS hade kommit in med en ansökan om bidrag till Juniorallsvenskan, 

på 7.900 kr. Styrelsen beviljade ansökan. Eva och Anders W deltog inte i beslutet. 

Viljo meddelade om att milersättningen från VSF är ändrad från 20 kr till 25 kr. 

 

§6 Kongress 25 mars 2023 
 

Alla handlingar som skall skickas ut, gicks igenom. 

Styrelsen kommer att föreslå oförändrade medlemsavgifter, förutsatt att SSF inte höjer.  

I annat fall så föreslår styrelsen att höja lika mycket. 

Arvoden diskuterades. Förslag till kongressen. Endagars 1200kr och 2000 kr för 2 dagar, plus 

traktamente. Övrigt oförändrat. 



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

Josef berättade om att han har ombesörjt så Essunga bibliotek fick låna schackmaterial från 

VSF för att genomföra Essunga Open. 24 st deltog. 

Berättade om en planerad turnering i Hjo. Kommer att göra ett skolbesök i Leteboskolan. 

Beslut togs om att spela schackfyran digitalt, på SSF plattform.  

Josef kontaktar Albin Ringstad. 

Nytt anställningsavtal, Anders Wengholm hade tagit fram ett nytt förslag som Josef 

godkände. 

Vilket innebar att han går upp till 50 %, från 1 februari. I den nya tjänsten ingår att vara 

turneringsledare för distriktets tävlingar, vilket tidigare låg utanför anställningen. 

 

§8 Distriktskonferensen i Västerås 2023 
 

Jörgen berättade lite om diskussionerna på distriktskonferensen. Han har skickat ut en 

powerpoint till styrelsen. Önskar respons före den 28 februari. 

 

§9 Rapport Tävlingskommittén 
 

Rapport från Snabbschack-DM. Josef sa att allt på tävlingen fungerade bra. 

Rapport från Distriktsserien. Tävlingen fungerade bra och det var uppskattat med gratis 

fika och godis!! 

Framtida distriktsserie: Tankar om en ny distriktsserie bordlades till kongressen. 

 

§10 Valberedningen har ordet 
 

Ingen i valberedningen deltog. 

 

§11 Övriga frågor 
 

Juniorläger: Diskuterades, men bordlades 

Bidrag till klubbarna: Beslut togs om att dela ut 500 kr/junior + 4000 kr till varje klubb. 

Veteranträffen: Anders Frisk kom med ett förslag om att lägga tävlingen mer centralt.  

Gav förslag på Vårgårda. 
 

§12 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde 8 mars 18.30, digitalt 

 

§13 Sammanträdets avslutande 

 

Sammanträdets avslutades och ordförande tackade alla deltagarna. 

Vid protokollet: 

 

  Eva Johansson Jörgen Isaksson 

sekreterare justerare 

 

Josef Håkanson 

v ordförande 


