
Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2018-12-10
Närvarande: Tapio Tikkanen, Kjell-Åke Andersson, Lotta Svenneling, Adrian Muntean, Bo Hedlund
Övriga närvarande: Matz Svenneling

§1. Ordförande Kjell-Åke Andersson hälsar välkommen till dagens möte och berättar om VSFs 
uppvaktande av Björn Wiklund på 80-årsdagen. Även sekreteraren blir idag uppvaktad för sin just 
passerade högtidsdag. Tack!

§2. Det är en schackledarutbildning Nivå 1 i Hallsberg 26-27 januari. Kjell-Åke rekommenderar 
den. Kjell-Åke kommer att medverka i distriktsledarträffen som är ett informations- och arbetsmöte,
vilken också genomförs i Hallsberg dessa datum. Mer information finns på www.schack.se om båda
evenemangen.

§2. Tävlingsverksamheten
Det tas ett beslut om att genomföra en problem och studielösningstävling kommande lördag 15/12, 
trots att det blir en kort planerings- och informationstid. Tävlingen infördes 2018 med ambitionen 
att återkomma årligen som ett Värmlandsmästerskap. Bo konstruerar problemen. Kjell-Åke ringer 
Säffle SK. Information läggs ut på www.karlstad.schack.se. Då inte ungdomarna i Hammarö SK 
kan närvara vid det tillfället kommer en tävling anpassad för dem att arrangeras vid ett senare 
tillfälle.
Karlstad Open hade vid mötets genomförande ett 70-tal anmälda. Bo får i uppdrag att se till att det 
blir en artikel på www.schack.se. 
Lagblixt-DM genomförs den 6 januari på Hotel Gustaf Fröding. Kjell-Åke skickar inbjudan till 
övriga klubbar i distriktet.
Snabbschack-DM arrangeras av Säffle SK. Datum är ännu inte fastställt.
Hammarö SK arrangerar Blixt-DM hösten 2019.
Vi hade en diskussion om att föräldrar behöver engageras för Skollag-DM.

§3. Schackets dag. Ingen ny information om när under våren 2019 som vi kan genomföra det.

§4. Webbsidan och annan kommunikation. VSFs webbsida har legat nere en period, men är nu uppe
och ska uppdateras av Lotta. Bo och Kjell-Åke ska få konto på webbsidan för att kunna lägga ut 
information.
Anders Ajaxson, som representerar tidningen Visaren utgiven av Värmlands Idrottshistoriska 
sällskap, VIS, har pratat med Bo. De vill i nästa nummer ha sex sidor om schack. Kjell-Åke skriver 
artiklarna för hand och Lotta kan skriva rent dem i datorn.

§5. Schack4an. Vi behöver fastställa tid för kvaltävlingar och final. Regionfinal är den 7 april, 
därför bör distriktsfinalen vara i mars och kommunkvalen dessförinnan. Lokalbokning behöver 
göras.

§6. Chr. Bergmans Minnesfond (CBM). Det beslutade att dela ut tre stipendier till tre ungdomar 
med bra placeringar i både Skol-SM och SM. Matz gör ett uttag från minnesfondens bankkonto.

§7. Nästa styrelsemöte planeras till den 14 januari 2019 kl 18.

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

Lotta Svenneling Kjell-Åke Andersson
protokollförare justerare
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