
Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2017-05-08

KAS klubblokal 18.00
Närvarande: Björn Wiklund, Tapio Tikkanen, Lotta Svenneling, Bo Hedlund, Kjell-Åke 
Andersson.
Deltog gjorde även Lars Forslöf och Matz Svenneling.

§ 1. Mötets ordförande Björn Wiklund förklarade mötet öppnat.

§ 2. I verksamhetsberättelsen var siffrorna om antalet medlemmar felaktiga och ska rättas.

§ 3. Tre kvaltävlingar i Schack4an har genomförts. Fyra klasser deltog på Hammarö, sju 
klasser i Karlstad och åtta klasser i Säffle. Kvalificerade till riksfinalen blev  
Hammarlundens skola 4B - Hammarö, Vallargärdets skola - Karlstad  och Tingvallaskolan 
4B - Säffle. Av deltagarna var 305 elever från Värmland. Exempelvis har skolor i Grums, 
Vålberg, Arvika och Molkom tidigare deltagit i Schack4an, men det behövs fler ledare för 
att kunna bedriva Schack4an-verksamheten och nå fler nästa år.

§ 4. Ansökan om årsanslag är inskickat till Region Värmland.

§ 5. Lars Forslöf berättar om planerna för  ”Schackets dag” på stadsbiblioteket lördag den 
23 september. Ansvariga för arrangemanget är Stadsbiblioteket, VSF, SSK Hammarö och 
Karlstads Allmänna Schacksällskap. Flera förslag på aktiviteter diskuterades. 

 Schackfrågeslinga – Lars ansvarig, mejla frågor till Lars
 Utställning av schackspel och schackklockor
 Demobräden, tre problemställningar – Kjell-Åke och Bo ansvarar
 Storschack – Bo har kontakt med kommunen
 Schackskola – Erik Sagvik ansvarar 
 Bokbord med schacklitteratur – kom med förslag till Lars eller Erik, så kan 

biblioteket plocka fram för utlån
 Schackfika – Lars pratar med caféet
 Simultanschack med Victor Muntean – Adrian Muntean ansvarar
 Försäljning av Schack4an-spel
 Uppställning av schackspel för fritt spel på olika bord runt om i biblioteket
 ”Kontaktlappar” och information om att spela schack på nätet
 Rullande bildspel och affisch – Lotta ansvarar
 Kontakt med lokala media och www.schack.se för en artikel – Erik och Lars ansvarar

Den 15 juni är deadline för när stadsbiblioteket behöver en klar planering. Då ska affisch 
och bildspel vara klara. Ett förslag kommer till nästa styrelsemöte.
Uppmana alla på klubbarna att delta i arrangemanget. Alla som deltar samlas kl 10.00 den 
23 september och förbereder. Schackets dag pågår sedan mellan kl 11 och 14.

Nästa inplanerade styrelsemöte är den 5 juni kl 18.00.

Lotta Svenneling Tapio Tikkanen
protokollförare justerare


