Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2018-02-12
Närvarande: Tapio Tikkanen, Björn Wiklund, Kjell-Åke Andersson, Bo Hedlund, Lotta Svenneling.
Övriga närvarande: Lars Forslöf, Lars-Erik Johansson, Erik Sagvik.
§1. Ordförande Björn Wiklund hälsar välkommen till dagens möte.
§2. Förberedelser årsmötet.
Årsmötet blir söndag 15 april kl 10.00 i KAS klubblokal. Lars-Erik Johansson i valberedningen har
börjat arbetet med att söka ny styrelseledamot, då Björn Wiklund vill avsäga sig ordförandeskapet.
Arbetet med att sammanställa verksamhetsberättelsen för 2017 har påbörjats.
§3. Schack4an
Planering pågår för att anordna kvaltävlingar i Karlstad, Hammarö och Säffle. I Karlstads kommun
har tio klasser besökts av Erik och Lars. Kanske kommer även klasser från Kil och Molkom delta,
så planen är att förbereda för ca 200 spelare i Karlstad. Erik stämmer av med Tingvallakyrkan om
lämplig dag i mars.
I Säffle finns det elva klasser som deltagit i schackundervisning och de kan tillsammans med
Sillerud och Årjäng spela en kvaltävling. Totalt är de ca 160 spelare. Björn stämmer av ett datum
med Medborgarhuset i Säffle.
På Hammarö bör också en kvaltävling kunna anordnas.
När kvaltävlingarna är spelade bör VSF bjuda in till en individuell tävling för att kora en
Schack4an-mästare.
§4. Tävlingsverksamheten
Kjell-Åke hade efter lagblixt-DM möte med Adrian Muntean, SSK Hammarö, och Jan Zisala, Säffle
SK, om tävlingsverksamheten i Värmland. Deras förslag på tävlingar under året:
 Schack4an-mästare, en individuell tävling, följer efter lagtävlingarna i Schack4an.
 Ett Skollag-DM för 4-mannalag som behöver genomföras innan Skollag-SM som går i maj.
 Individuellt DM i blixt-schack.
 Individuellt DM i snabb-schack.
Nu gäller det att hitta datum för dessa arrangemang och bjuda in inte bara schackklubbar utan även
skolschackklubbar. Kjell-Åke tar fram inbjudan till DM-tävlingarna i blixt- och snabb-schack.
I samband med kadettlandskampen genomfördes en tävling i problemlösning som Bosse
arrangerade. Ett vandringspris är nu instiftat och det är beslutat att ett DM i problemlösning ska
genomföras varje år.
Det finns ett vandringspris för DM-segrare som ska kompletteras med namnen på de senaste årens
vinnare.
§5. Schackets dag 2018
Lars kontaktar stadsbiblioteket för att boka ett datum för Schackets dag i höst. Det får inte kollidera
med några större tävlingar.
§6. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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