
PROTOKOLL KLUBBSCHACKKOMITTEN 2021-11-25 

Närvarande: Tomas Silfver, Stefan Håkansson, Ofelia Thörnqvist och Angelica Lindberg (bitvis) 

§ 1   Mötet öppnades 

§ 2   Till sekreterare valdes Tomas Silfver och ordföranden Stefan Håkansson till att justera 
protokollet.  

§ 3   FIDE har proklamerat 2022 till damschackets år. Det går att söka pengar från FIDE för 
damturneringar. Claes har en idé om en titelturnering för damer i Sverige. Stefan tar fram en skiss för 
hur man kan ha en IM-turnering. 

Viktigt att prioritera verksamhet som är till för flickor. Hur kan man fånga upp de flickor som spelar i 
Schack-fyran ? Bjudna in dom till en speciell träff kanske till exempel. 

Pia vill göra någon form av satsning för de bästa flickorna.  

§ 4   Ofelia redovisade för ett förslag så att man kunde få in alla ungdomsledare in i medlems-
systemet. Det gäller då att kunna få fram i systemet vilka som är ungdomsledare. Man ska kunna få 
en slant om man deltar i detta projekt så det uppmuntras så att man kan vara med. Ofelia ska ta fram 
ett förslag på detta. 

§ 5   Kommitteen beslutade att lägga ned distriktledarutbildningen. Det är viktigt att prioritera att 
man går schackfyrans licensutbildningar då det är viktigt att man har gått utbildningen för att kunna 
vara ute i skolorna nästa höst och undervisa. 

§ 6   Uppföljning av beslutet om att begära registerutdrag för personer som arbetar med barn och 
ungdomar bör följas upp. Lämpligast kan detta ske med början vid distriktskonferensen i februari 
2022 i Uppsala.  

§ 7   Pandemin har gjort att många personer har fått upp ögonen och blivit intresserade av att pröva 
på vårt fantastiska spel. Klubbar har olika arrangemang runt om i Sverige. Det är därför viktigt att 
sammanställa alla dessa projektidéer och sprida dom i schack-Sverige. Tomas Silfver tar på sig 
ansvaret att samla in och sammanställa allt detta i ett dokument.  

§ 8   Nyligen har VM i schack för personer med funktionshinder avgjorts utan deltagare från Sverige. 
Tomas ska ta fram och sprida information för att få fler som tillhör målgruppen att få upp ögonen för 
dessa tävlingar. 

§ 9   Arbetet med att få barn att gå över från schack-fyran till skolschackklubbar måste intensifieras. 

§ 10   Nästa sammanträde kommer att vara i mitten av januari månad innan distriktskonferensen. 
Datum bestäms senare.   

 

Tomas Silfver   Stefan Håkansson  
      
      
    


