
 
 

Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2020-10-19 
Telefonmöte. 

 
Närvarande: Kjell-Åke Andersson, Christoffer Johansson, Bo Hedlund, Tapio Tikkanen, 
Matz Svenneling och Lars Forslöf. 
 
 
§1.  Ordförande Kjell-Åke Andersson hälsade välkommen till dagens möte. 
 
§2.  Kjell-Åke Andersson rapporterade från Sveriges Schackförbunds kongress. Den 
       genomfördes i år som telefonmöte. Mötet gick överlag på styrelsens förslag. 
       Till ny ordförande valdes Hans Jalling, 
       Se gärna protokollet från kongressen. 
        
§3. Tapio Tikkanen redogjorde för Värmlands Schackförbunds ekonomiska ställning. 
       Idag finns 274 000 kronor i kassan.  
       Förmodligen blir det inga pengar från Landstinget nästa år eftersom Schack 4:an 
       ställdes in på grund av coronaepedemin.. 
       
§4.  Matz Svenneling berättade om läget för Christians Bergmans Minnesfond. 
       Kapitalet är i dagsläget på 86 000 kronor och för utdelning 2019 och 2020 
       finns det 3149 kronor att dela ut. 
       Årets stipendiater blir Victor och Felix Muntean. Summan blir 900 kronor var. 
       Eftersom det förmodligen snart inte kommer att finnas medel att dela ut i 
       fortsättningen diskuterades fondens framtid och hur ett eventuellt avslut skulle 
       kunna ske. 
       Matz Svenneling ochTapio Tikkanen ska kolla vad stadgarna säger vid avslut. 
       Möjligheten att anordna en minnesturnering med deltagande av stipendiater 
       diskuterades. 
       Matz Svenneling kommer att ta kontakt med fondens huvudman för diskussion 
       om Christian Bergmans Minnesfonds framtid. 
        
§5.  Schack 4:an ligger för närvarande nästan helt nere i distriktet. 
       Enda ljusglimten är Björn Wiklund som bedriver verksamhet i Säffles omgivningar 
       och en kvaltävling ska spelas i Årjäng i november.   
       Pandemin har drabbat denna verksamhet hårt. 
 
§6.  Tävlingsverksamheten inom Värmlands Schackförbund ventilerades. 
        Pandemin ser för närvarande ut att medföra att kommande Distriktsmästerskap 
        kommer att ställas in. 
        Mötet beslöt att vid kommande arrangemang där Värmlands Schackförbund är    
        ansvarig för tävlingarna så ska lokalhyran debiteras förbundet. 
        Det bör även kollas upp om Simon Silseth efter senaste DM-tävlingen nu erövrat 
        vandringspriset för gott! 
 
 §7   Bo Hedlund redovisade kostnaderna för vår Hemsida på Internet. 
        För Säffle Schackklubb, Karlstads Allmänna Schacksällskap och Värmlands 
        Schackförbund har sidan kostat cirka 5000 kronor under ett år. 
        Är detta en rimlig kostnad? Ingen på mötet hade en uppfattning kring detta. 



        Sidan innehåller för närvarande en del felaktigheter som Bo Hedlund kommer 
        att rätta till. 
       
 
§8    Aktivitetslistan: Coronaepidemin ställer tills vidare in det mesta men Bo Hedlund 
        lovade att  se över om något bör uppdateras. 
 
§9.   Nästa möte: 30 november  kl 18.00 
 
§9    Mötet avslutades. 
 
 
 
Lars Forslöf 
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