
 

PROTOKOLL KLUBBSCHACKKOMITTEN 2022-01-27 

 

Närvarande: Tomas Silfver, Stefan Håkansson, Ofelia Thörnqvist och Angelica Lindberg (Joel Sjöstrand 

hade anmält frånvaro) 

 

§ 1   Mötet öppnades. 

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

protokollet. 

§ 3  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 4  Ofelia rapporterade om vad som är på gång inom damschacket. Dam- allsvenskan är tänkt att 

spelas i höst. Snabbschacks SM är planerat att spelas också under året.  

En IM-turnering finns det tankar om. Tomas Silfver rapporterade om att Stockholm planerar en 

damturnering första helgen i september månad med samma spelsystem som under Pia Cramling 

Ladies Open 2018.  

Stockholm har ett projekt där Jaana vid Täby friskola och Brandy Paltzer vid Karsby International i 

Norsborg ska vara ute i skolorna och försöka få flickor att spela schack. 

Ofelia kommer att, tillsammans med Angelica, se över möjligheterna att ansöka om pengar för 

damschack hos FIDE.  

§ 5 Uppföljning av beslutet om registerutdrag för personer som arbetar med barn och ungdomar. 

Stefan kommer att ta upp denna fråga på distriktskonferens den 5 februari. 

§ 6 Vi pratade om Ofelias förslag att koppla schackledare till medlemssystemet. Det är kopplat till att 

det behöver finansieras i budget. Ska tas upp vid nästa sammanträde i förbundsstyrelsen.  Hennes 

förslag bifogas som förslag i detta protokoll. 

§ 7 Tomas berättade om det arbete som han och Angelica har gjort för att få nya medlemmar till 

schackklubbar och spinna vidare på boomen efter Queens Gambit. Det beräknas vara klart inom den 

närmaste månaden. 

§ 8 Frågan om sexistiska och rasistiska kommentar i samband med schackspel kom upp. Ett förslag är 

att man ska kunna anmäla (anonymt) på förbundets hemsida om man utsatts för oönskade 

kommentarer eller liknande.    

§ 9 Tomas har skrivet en artikel för schack.se om paraschack. Tomas ska fortsätta arbeta med den 

frågan.  

§ 10 Sammanträdet skänkte också en tanke till nyss bortgångne Mats Eriksson som alltid funnits där i 

svenskt schack i alla olika sammanhang och allt det arbete han har lagt ner. Och han var alltid i 

centrum för schacket i Göteborg i många år. 

§ 11 Tomas ska försöka hitta en representant till KSK från Norrland och Stefan från 

Göteborgsområdet.   



§ 11 Mötet avslutas. Något nytt datum för nästa sammanträde bestämdes inte. 

 

Vid tangentbordet                                   Justeras 

Tomas Silfver                                         Stefan Håkansson 

 

 

                      
Förslag ungdomsledare i medlemssystemet kopplat till bidrag (Ofelia)  

Om vi skulle införa en vy i medlemssystem för ungdomsledare i traditionella klubbar (ej skolklubbar) 
liknande den som finns för turneringar skulle det kunna ge många fördelar. I en sådan vy skulle 
ungdomsledare kunna hantera sina träningsgrupper, göra mailutskick till föräldrarna och ta närvaro, 
med mera. Många av funktionerna finns redan delvis i turneringssystemet. Peter Halvarsson låter 
meddela att det är görbart och inget jättejobb. 

Genom att få in info i medlemssystemet om vilka klubbar som har ungdomsverksamhet, vilka som är 
ledare och hur många ungdomar de har i träning skulle vi få mycket bättre koll än vad vi har idag. 

Detta skulle kunna utnyttjas för att nå ut med tävlingsinbjudningar, inbjudningar till ledarkurs, 
enkätfrågor med mera. Också till exempel statistik om andelen flickor i ungdomsträning i de 
traditionella klubbarna. 

Det skulle också underlätta för ungdomsledarna att sköta administrationen och hantera 
kontaktuppgifter och annat. De flesta tar redan närvaro idag så borde vara smidigt att kunna göra det 
i medlemssystemet. 

För att få alla att använda den här funktionen skulle vi kunna locka med ett bidrag kopplat till 

redovisade ungdomsgrupper och deltagarnas närvaro. Detta skulle kunna komplettera eller ersätta 

befintliga bidragssystem. Tex att bidrag betalas ut baserat på antal träningstillfällen och antal 

deltagare på 20 kr per deltagare och tillfälle. En klubb med 10 barn i ungdomsträning och 30 

träningstillfällen under ett år skulle då få ut 6000 kr 


