
Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2017-06-05

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

§ 1. Mötets ordförande Björn Wiklund förklarade mötet öppnat.

§ 2.  ”Schackets dag” på stadsbiblioteket lördag den 23 september kl 11.00 – 14.00. 
Ansvariga för arrangemanget är Stadsbiblioteket, VSF, SSK Hammarö och Karlstads 
Allmänna Schacksällskap. Lars skickar affischen till Stadsbiblioteket före 15 juni. 
Biblioteket plockar fram böcker om schack för utlåning. Bildspel på bildskärm, 
utställning av schackspel och schackklockor i låsbara glasskåp. Liten skylt med 
ägarens namn och text om brädet/klockan för alla utställda föremål. Schack4an-spel 
säljs för 50 kr/st vid det bemannade bord där frågesporten startar/slutar. Där finns 
också information om varje schackklubb, tid, plats, kontaktuppgifter.
Erik Sagvik håller schackskola med jämna mellanrum i lekrummet på 
barnavdelningen.
Simultanspelet med Victor Muntean är vid bord utanför biblioteket på plan 2.
Priser i frågesporten, fem S4-spel. På frågesportens blankett ska namn, telefonnummer
och mejladress anges. Dragning sker efter stängning.
Be alla schackspelare i klubbarna att vara med och delta i Schackets dag. Samling kl 
10.00 för att ställa upp schackspel, förbereda utställningen m.m. För fler detaljer kring 
aktiviteterna se förra protokollet från 8 maj.

§ 3. Schack4an är färdigspelad. Riksfinalen var i Västerås 3 juni. Dalsland som deltog 
med två klasser kom på 20:nde och 26:e plats. Värmlands representanter var 
Vallargärdets skola på 31: plats, Hammarlundens skola 4B på 103:e plats och 
Tingvallaskolan 4B från Säffle på plats 130. Viktigt att få in fakturaunderlaget till 
Tapio, även medlemsanmälan.

Diskussion om hur vi arbetar med Schack4an i höst. Hur håller vi upp entusiasmen hos
ungdomarna? En idé är en individuell tävling, Schack4an-mästaren i fem ronder. 
Kanske en lagtävling också? Det behövs fler ledare för att kunna bedriva Schack4an-
verksamheten och få fler ungdomar att spela schack.

§ 4. Schack-SM 2017 går i Stockholm i juli. Tapio Tikkanen blir vårt ombud på 
kongressen.

Nästa styrelsemöte och planeringsmöte för Schackets dag är den 28 augusti kl 18.00.

Lotta Svenneling Tapio Tikkanen
protokollförare justerare


