Protokoll - CS-möte 16 aug 2020

Närvarande
Ted Gemzell, ordförande
Pia Fransson
Stefan Håkansson
Håkan Jalling
Claes Jönsson
Anders Kvarby
Erik Malmstig
Håkan Winfridsson
Fredrik Lindgren, adjungerad
Frånvarande
Christoffer Martin
Tid
Söndag 16 augusti, klockan 13.00-15.00
Plats
Mötet hölls via Zoom.

§1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet
§2. Dagordningen fastställdes
Dagordningen fastställdes.
§3. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 16 juni justerades och lades till handlingarna. Justeringen
bestod i att §10 Motion angående deltagande i Ungdoms-VM och Ungdoms-EM
bereds av Elitkommittén.

§4. Val av protokollförare och justerare
Fredrik Lindgren valdes till protokollförare och till justerare valdes Håkan Winfridsson
och Ted Gemzell.
§5. Nytt förslag till organisationsschema
Frågan bordlades till nästa möte.
§6. Inkomna motioner, propositioner och frågan om kongresscykler
•

Motion angående deltagande i Ungdoms-VM och Ungdoms-EM från Stockholms
Schackförbund. Förslag till beslut på kongressen: Motionen bifalls.

•

Motion angående regelverk för att genomföra allsvenska matcher på distans från
Schackklubben SödraSASS. Förslag till beslut på kongressen: Styrelsen för Sveriges
Schackförbund föreslår att ansvaret och det fortsatta arbetet med onlinespel i det
Allsvenska seriesystemet fortsätter att ligga på ansvarig kommitté, dvs Tävlingsoch regelkommittén. Arbetet pågår redan inom SSF och motionen tillstyrks.

•

Motion angående Tidskrift för Schack från Östergötlands Schackförbund.
Förslag till beslut på kongressen: Styrelsen yrkar avslag på motionen.

•

Styrelsen beslutar att föreslå bibehållen medlemsavgift både för seniorer (240 kr),
som för ungdomsmedlemmar upp till och med 25 års ålder (10 kr).

•

Arbetsgruppen (Ted Gemzell, Claes Jönsson och Erik Malmstig) har fortsatt
uppdrag att utreda ett förslag om eventuell ändring av kongresscykler.

§7. Övriga frågor
a) Utvärdering av digital testkongress
Den nyligen genomförda digitala testkongressen ventilerades. Beslut togs att
kontraktera personal från leverantören av GoPlenum för att säkerhetsställa att
tekniskt strul inte uppstår på den ordinarie kongressen. Det beslutades även att
erbjuda en Zoomintroduktion till ovana användaren den 3 okt klockan 10-11. En
enkätundersökning via SurveyMonkey ska skickas ut för att fånga upp ytterligare
synpunkter från deltagarna. Senast 3 veckor före ordinarie kongress ska
instruktion för den digitala kongressen skickas ut från kansliet.
b) Kongresstid och extern mötesordförande
Det beslutades att kongressen den 4 oktober ska börja 10.00 och att den
uppskattas pågå till 14.00 inklusive pauser. En extern mötesordförande från
Uppsala kommun kommer leda vår kongress.
c) Onlineschack i SSF regi
Utreds vidare av Tävlings- och regelkommittén. Stockholms schackförbund har
visat intresse att vara en dialogpartner i detta arbete.
d) Direktmedlemskap via onlineschack
En projektgrupp under ledning av Erik Malmstig utreder frågan vidare.

e) Översyn av policydokument
Frågan bordlades. Claes Jönsson återkommer med underlag
§8. Lägesrapporter från kommittéerna
a) Tävlings- och regelkommittén
- Skol-SM i Eskilstuna den 9-11 oktober är inställt. Huvudskälet är 50-regeln som
fortfarande gäller samt att vi inte vill riskera avtalet om uppsägning av lokaler.
Beslutet är kommunicerat till berörda samt på schack.se
- De två matcherna som kvalificerar för spel i Superettan har bestämts att spelas
söndagen den 13 september. Västervik möter 4Springare och Helsingborg ASK
möter Stockholms SS lag 2. Berörda lagledare är vidtalade
- Brev till samtliga lagledare i Elitserien och Superettan har skickats ut för att hålla
dem informerad. Sammandrag kommer att ske i Växjö och datum för detta släpps
inom kort. Kan även bli tal om två helger. I så fall Elitserien först och därefter
Superettan.
- Vi kommer att erbjuda lag att få extra ersättning för omkostnader påkallade av
coronasituationen. Dessa kan rekvirerar och betalas ut mot redovisning.
Storleksordningen vi diskuterat är 2.500 kr per lag.
- Brev har gått ut till samtliga lagledare i Allsvenska serien div 1 – 3 inför den
kommande säsongen. Syftet är att förhöra oss om deras synpunkter på olika
alternativ till spel, ge lag som har svårt att få ihop spelare pga riskgrupper etc att
dra sig ur. Svar skall komma in senast den 25 augusti. Därefter fattas beslut om
seriespelet säsongen 2020/21.
- Två GP-deltävlingar ytterligare är inställda; Kvibergspelen samt Hasselbacken.
Ändras inte 50-regeln i det snaraste kommer fler tävlingar att få ställas in i höst. Vi
har ju även info om att Rilton ställer in.
- Domarkurser kommer att genomföras digitalt under hösten. Datum för detta
kommer att spikas inom kort.

b) Elitkommittén
-

-

EK har satt under sommaren satt igång Team Elit 17-22, med 11 deltagande
spelare. Satsningen har hittills förlöpt fint med stort intresse från deltagarna.
EK har diskuterat frågan om etik och moral, samt behovet av att en
uppförandekod har aktualiserats av förekomsten av blixtspel online om pengar
mellan minderåriga personer. Det här bör vi även diskutera på styrelsemötet som
en övrig fråga - skall det vara tillåtet att spela schackpartier om pengar (online
eller offline) för minderåriga personer? Bör det här på något sätt hanteras i en
uppförandekod eller på annat sätt.
EK har påbörjat en översyn av Team Sweden inför 2021.
Internationella ungdomstävlingar, mästerskap etc, kommer inte att hållas under
2020.

c) Kommunikation- och säljkommittén
• KoSK har till CS lämnat ett förslag på propositionsskrivelse angående
medlemsavgifter för 2021.
• KoSK har till CS lämnat ett förslag på svar angående motion från Östergötlands
Schackförbund gällande TfS.

•
•

•

Vi planerar att hålla ett chatt-forum i början av september för att medlemmar ska
kunna lämna feedback på, och ställa frågor kring den nya versionen av schack.se.
Forumet kommer att hållas av Erik Malmstig och Jimmy Mårdell.
Trafiken på schack.se under perioden 1 januari – början av augusti är 12 % mindre
än motsvarande period i fjol (se bilaga). Den uppskjutna/inställda slutomgången i
allsvenskan och inställt SM är två direkta orsaker. Bortsett från det har sajten har
växt mest i åldrarna 18-24 år och 65+. Allt fler går in direkt på artiklar från
Facebookgruppen Svenskt schack. Nya sajten är mobilanpassad, men det är
fortsatt en övervägande andel som är inne på sajten med datorn.
Vi har ännu inte genomfört någon undersökning via SurveyMonkey.

d) Övriga kommittéer
Inga rapporter inkomna.
e) Kansliet
- Kansliet informerade om att schackfyrans uppskjutna riksfinal ställs in.
- TFS specialnummer om skolschack har tagits emot väl av målgruppen och extra
exemplar skickas löpande ut till de distrikt/skolor som efterfrågar det.
- På personalsidan har corona pandemin inneburit att vi nu hunnit jobba bort
arbeten som tidigare inte hunnits med och ägna oss åt en del utvecklingsarbeten.
- Medlemstalen är några procent lägre just nu jämfört med samma tid förra året
och orsaken är corona pandemin som drabbade förbundet under våren. Särskilda
satsningar genomförs under hösten. T.ex. bredare Yes2chess kampanjer och
erbjudande av digitala klassbesök som komplement till fysiska besök i skolorna.
Nyinspelade filmer riktad mot skolorna kommer spridas i början på september.
§8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen 23 september, klockan 18.00-20.00.
§9. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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