
Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2018-06-11
Närvarande: Tapio Tikkanen, Kjell-Åke Andersson, Lotta Svenneling, Bo Hedlund, Daniel 
Johansson
Övriga närvarande: Lars Forslöf, Matz Svenneling.

§1. Ordförande Kjell-Åke Andersson hälsar välkommen till dagens möte.

§2. Schack4an
Kvarnbergsskolan 4a gick vidare till riksfinalen, som genomfördes den 2 juni. De kom på 23:e plats
av 127 deltagande skolor.

§3. Kongressen
Vid kongressen den 1 juli på Ronneby Brunn har Värmlands schackförbund två röster. Kjell-Åke 
Andersson blir VSF:s representant. 
Inga motioner har inkommit till kongressen. 
Styrelsen för SSF har lagt en proposition med förslag på höjning av medlemsavgiften med 40 kr, 
från 240 kr till 280 kr, per vuxen medlem. Styrelsen beslutade att VSF kommer att rösta bifall till 
propositionen.
Valberedningen har lagt ett förslag på ny ordförande och nya ledamöter till SSF:s styrelse. 
Nuvarande ordförande kandiderar också till posten. VSF beslutar att förorda nuvarande ordförande, 
om inget nytt framkommer om kandidaterna inför kongressen.

§4. Chr. Bergmans Minnesfond (CBM)
Matz Svenneling, av årsmötet 2018 utsedd firmatecknare för fonden med orgnr 652601-3393, 
informerade om nuvarande räntor på Nordea och hur mycket medel som finns i fonden i dagsläget.
Beslut: Styrelsen beslutade att ge Matz Svenneling i uppdrag att göra en riskfri placering till en så 
bra ränta som möjligt i samtal med Nordea.

§5. Lotta Svenneling kommer att begära in ”samtycke” från styrelsens medlemmar om vilken 
personlig information de samtycker till ska finnas på VSF:s webb. https://varmland.schack.se. Var 
och en bestämmer själv om de vill att namn, foton, e-postadress och telefon publiceras.

§6. Storschack
Styrelsen har vid förra mötet beslutat att köpa in ett storschack. Problemet med en schackpjäs som 
är 60 cm hög är att det krävs stor plats att både transportera och lagra alla schackpjäser och brädet. 
Det finns mindre varianter av pjäser. Tapio Tikkanen och Bo Hedlund utreder detta vidare innan 
inköp.

§7. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Lotta Svenneling Kjell-Åke Andersson
protokollförare justerare
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