
 
 
Protokoll – Möte Elitkommittén 
 
Skype torsdag 18 november 2020 kl 19-21  
 
Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Peter Bergström (adjungerad), Anders Pettersson (till 
20:30), Pontus Sjödahl, Claes Jönsson, Håkan Winfridsson (adjungerad) och Pia Fransson  
 
§1 Mötets öppnande.  
Erik öppnade mötet och Pontus utsågs till protokollförare. 
 
§2 Ungdomstävlingar   
Håkan redogör för aktuella ungdomstävlingar. 
-Fyrnationers-tävlingen. 
- Ungdoms VM- online. 
 
§3 Budgetfrågor 
En diskussion hölls om vilka ramar som gäller för budgeten till 2021. Vi utgår i detta skede från 
att tävlingar kommer att genomföras trots osäkerheten med Covid-19. 
 
Huvudsakliga motiv till extra äskande: 
- Lag-EM i Slovenien och OS i Moskva är stora budgetposter som pg uppskjutet OS nu inträffar 
under samma år. 
- Satsningen på Team 17-22 ser ut att ha fallit ut väl och fått en positiv utvärdering. 
- Lovande kadetter motiverar att skicka lag till U16-OS.  
- Intressant satsning med Nordic talent group, där nordiska länder går samman för gemensam 

träning för våra främsta elitspelare.  
- SM-gruppen planeras genomföras. 
 
§4 Vilka frågor kan ev flyttas från EK till kansliet 
Bordlägges. 
 
§5 Coronafond  
Med anledning av året som varit samt nya restriktioner kopplat till pandemin så ser EK att 
situationen för Sveriges elitschackspelare som lever på sitt schack får en än svårare situation. EK 
beslutar därför att inrätta en Coronafond om 60 tkr där elitspelare som lever på sitt schack kan 
ansöka om medel utifrån en idé som de har vad de kan göra för uppdrag som motprestation - 
exempelvis simultan, videolektioner eller vad den ansökande har som förslag. 
 
§6 Övriga frågor 
a) Crowdfunding. EK generellt mycket positiva och rådande uppsving om schack i media borde 
göra läget än bättre. Vi tar med frågan om Crowdfunding att diskutera vidare med kansliet.  
 
 
b) Uppsala young champions sökte extra pengar pga extra kostnader i och med flytt av 
turneringen (vilket tvingades fram sent pga covid-19 restriktioner i Uppsala). Beslut: 5 tkr 
beviljas. 



 
§7 Mötets avslutande 
Erik avslutade mötet.  
 


