
 

PROTOKOLL  KLUBBSCHACKKOMITTEN 2022-03-17 

 

Närvarande: Tomas Silfver, Stefan Håkansson, Ofelia Thörnqvist, Angelica 
Lindberg, Kenneth Fahlberg, Joel Sjöstrand, Tomas Kvist från kl 18:30. Mötet 
hålls digitalt. 

 

§ 1   Mötet öppnades. 

§ 2   Till ordförande för mötet valdes Stefan Håkansson och till sekreterare  
Tomas Silfver.  

§ 3   Till justeringsperson valdes Ofelia Thörnqvist.   

§ 4   Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Ofelia 
berättade lite grann om damschack. Frågan om registerutdrag ligger under 
kansliet. 

§ 5   Ofelia rapporterade om vad som är på gång inom damschacket. Snabb- och 
ev också blixt-SM kommer att gå i Stockholm första helgen i september. Dam-
allsvenskan är planerad till att avgöras två veckor senare, eventuellt i 
Västergötland. 

Ofelia hade undersökt möjligheten att få pengar från FIDE för 2022 då det är 
damschackets år. Tyvärr hade FIDE inga pengar att dela ut. 

Flickweekend som arrangerades av SSF i Stockholm var en stor succé och 
kommer att arrangerades nästa år också. Klubbar och distrikt har hört av sig till 
förbundet med idéer om speciella damevent.  

§ 6   Tomas berättade om dokumentet ”Idébank för klubbar” som han och 
Angelica skrivit som ska ge tips till klubbar och distrikt för evenemang. Han 
berättade att man ska försöka se till att det får så stor spridning som möjligt.   

Generalsekreteraren Tomas Kvist anslöt till mötet vid 18:30 och en rad 
intressanta frågor och diskussioner diskuterades med honom och mycket av 
frågorna handlade om hur vi får fler att spela schack i klubbar. Några av ämnena 
som diskuterades. 

Är det inte dags för en ny schackledarutbildning? 

Hur får vi schackspelande ungdomar att gå över att spela i traditionella klubbar? 

Viktigt att berätta om lyckad verksamhet i olika klubbar?   



 § 7   Stefan berättade att det mesta ansvaret kring schackfyran är flyttat till 
kansliet. Det finns inte så mycket kring dessa frågor för KSK:s del att arbeta 
med. 

§ 8   Paraschack. Tomas berättade att han inte gjort så mycket sedan sist, men 
bevakar frågan.  

§ 9  Miljöpolicy för schackklubbar. Frågan hade tilldelats KSK vid det senaste 
styrelsemötet. Generalsekreteraren har också fått ansvaret för frågan. Mötet kom 
fram till att detta inte var något för SKS utan frågan hör hemma hos kansliet. 

§ 10  Frågan om seniorschack har kommit upp vid det styrelsemötet i SSF. 
Kontakt med PRO / SPF bör tas. Tomas tittar närmare på frågan. 

§ 11  Frågan för veckodag för våra sammanträden kom upp. Mötet kom fram till 
att måndagar var den bästa sammanträdeskvällen.   

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

 

Vid tangentbordet                                   Justeras 

Tomas Silfver                                         Ofelia Thörnkvist  

 

 

                       


