
Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2020-02-17 
 
Närvarande: Kjell-Åke Andersson, Lars Forslöf, Bo Hedlund, Per Nikolausson, Tapio Tikkanen, 
Bengt Almgren 
Frånvarande: Daniel Johansson, Björn Wiklund 
 
 
§1. Ordförande Kjell-Åke Andersson hälsar välkommen till dagens möte 
 

 
§2. VSFs ekonomi (Tapio).  I kassan finns 269.000 SEK. 
 
 
§3. Rapport från Distriktsledarkonferens 25-26 januari (Kjell-Åke) 
 
Stort deltagande med 18 av 23 distrikt.  
 
På konferensen diskuterades följande ämnen: 

 Skolschack. Minskad administration? Ökat samarbete mellan vanliga schackklubbar och 
skolklubbar? 

 Kongressen – Med tanke på verksamhetsåret så ligger inte kongressen optimalt. Flyttning till 
tidigare på året? Kräver stadgeändringar. 

 Konsulent – Konceptet används för Småland och Halland med lyckat resultat. Gemensam 
konsulent för Region Västra Götaland och Värmland? 

 Verksamhet och ekonomi – Kadettlandskampen i Karlstad diskuterades efter mötet. Mer 
försiktigt tillvägagångssätt nästa gång. 

 Konferensen avslutade med en rundvandring i de nya lokalerna i Uppsala. 
 
 
§4. Rapport från ”Föreningslivet och kulturen” (Bo och Bengt) 
 
Bo och Bengt deltog i Region Värmlands gruppdiskussion om ”Föreningslivet och kulturen”. Syftet 
med mötet var att Region Värmland ville ha underlag för nästa verksamhetsplan 2021-2024. Arbetet 
gjordes i form av grupparbeten inom olika områden och sammanställning av förslag till 
förbättringar. Mest röster fick förslaget om mötesplatser runt om i Värmland, gemensamma för flera 
kulturer. Ca 100 personer deltog. 
 
Bo och Bengt överlämnade ett dokument om schackets   betydelse för kulturen till arrangören samt 
följde upp det med ett mail dagen efter, där vi påtalade att Sveriges Schackförbund är villiga att 
komma till Karlstad för att beskriva konsulent-konceptet. 
 
 
§5. Årsmöte VSF 
 
Mötet äger rum söndag 22 mars 2020 kl. 11.00. (På mötet beslutades ett annat datum som via mail 
ändrades dagen efter.) 
 
Kallelse skickas före 20 feb 2020. 
 
 
 
 



§6. Schackfyran, Schackets dag 
 
Schackfyran. Tio intresserade klasser finns. Två skolor har hoppat. Det är viktigt att undertecknade 
klasslistor samlas in för att få registrerade medlemmar. 
 
Schackets dag. Äger rum lördag 25 april 2020 i Bibliotekets lokaler. Lars Forslöf är ansvarig. 
Hammarö Schackklubb deltar inte. 
 
 
§7. VSF 90 år 
 
Borde firas på något sätt t.ex. jubileumsturnering med bankett på kvällen med deltagande från SSF. 
Varje ledamot funderar på lämpliga aktiviteter. 
 
 
§8. Kommande möten 
 
Som regel hålls styrelsemötena på en måndag i mitten av månaden med start kl. 18.00. 
 
Nästa möte 2020-03-16 kl 18.00 i KAS lokaler. Kjell-Åke skickar kallelse via e-mail en vecka före 
mötet och en påminnelse via sms på mötesdagen. 
 
 
§9. Aktivitetslistan 
 
Aktivitetslistan uppdaterades och finns som en bilaga.  
 
 
 
§10. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Bengt Almgren  Kjell-Åke Andersson 
protokollförare  justerare 


