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Protokoll EK-möte
Tid:
Plats:
Närvarande:

2012-02-28
21:00-23:00
Skype
Inna Agrest
(Ordförande EK)
Stellan Brynell
(Ledamot)
Anders Pettersson
(Adjungerad FK, herrar)
Sven-Olof Andersson (Adjungerad FK, veteraner)

Frånvarande:

Håkan Winfridsson
Tom Wedberg

(Adjungerad FK, ungdomar)
(Adjungerad FK, damer)

1. Mötets öppnande
Inna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollförare
Stellan valdes till protokollförare.
4. Rapport från CS-mötet
Inna rapporterade från senaste CS-mötet där budgeten för 2012 fastställdes.
5. SM 2012
SM 2012 arrangeras i Falun. Anders rapporterade om läget för SM-gruppen och
målsättningen är att startfältet ska vara klart senast sista mars.
6. OS 2012
Kommittén diskuterade kommande OS som kommer att gå i Turkiet.
Arbetet med laguttagningar beräknas starta i april.
7. Uttagningsprinciper
Principer för uttagningar i juniortävlingar har tagits fram och finns med i kommande
nummer av TfS. De kommer inte att tillämpas vid årets uttagningar.
Anders har gjort ett utkast för principer vid uttagningar i seniortävlingar. Stellan och
Inna ger feedback innan nästa möte, där vi planerar att spika uttagningsprinciperna.
8. Övriga frågor
a) Seniorer 2012
Sven-Olof redogjorde för deltagandet i Lag-EM för veteraner i Slovenien. Sverige ställer
upp med fyra lag med totalt sjutton spelare. Kommittén diskuterade även om det ska tas
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fram några uttagningsprinciper för seniorer. I år har Sven-Olof tillämpat strikt ELO.
Tidigare år har LASK och ELO vägts samman och det högsta talet har använts.
Sven-Olof informerade kommittén om att det pågår en dialog om SM i snabbschack för
veteraner samt att Nordiska schackförbundet har begärt in bids för 2013 och vad gäller
NM för veteraner anses Sverige ”skyldig” att arrangera det. Senaste gången Sverige
arrangerade NM för veteraner var 1999 i Karlstad.

9. Nästa möte
Inna återkommer angående tid och datum för nästa möte.
10. Mötets avslutande
Inna tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

____________________________
Stellan Brynell

_________________________
Inna Agrest

