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Sammanträde med SSF:s Elitkommitté (EK) - Protokoll 

 
Nr 2012:4 

Datum Onsdag 6 juni 2012 

Tid Kl. 19:00-21:00 

Plats Skype-möte 

 

Närvarande Inna Agrest  Ordförande EK 

 Anil Surender  Adjungerad, Förbundsordförande 

 Anders Pettersson  Adjungerad, FK herrar 

 Håkan Winfridsson Adjungerad, FK ungdomar 

 Tom Wedberg  Adjungerad, FK damer 

 Sven-Olof Andersson Adjungerad, FK veteraner 

     

Förhinder     Stellan Brynell  Ledamot 

 

 

 

1 Mötets öppnande 

 

Inna hälsar välkommen till årets tredje Skype-möte. 

 

2  Godkännande av dagordningen 

 

Dagordningen  fastställs och motsvarar punkterna i detta protokoll. 

 

3 Val av protokollförare 

 

I Stellans frånvaro väljs Sven-Olof till protokollförare. 

 

4 Föregående protokoll  

 

Protokollet den 1 maj 2012 godkänns och läggs till handlingarna. Ska i vanlig ordning läggas ut på schack.se. 

 

5 OS - Statusrapport 

 

Anders och Tom rapporterar om läget för herr- respektive damlaget i kommande OS i Istanbul. 

 

Herrlaget 

Klart till 80 % och besked väntas inom någon dag från ytterligare en spelare. Kaptensfrågan tas upp, liksom 

budgetfrågor och den inte förutsedda högre deltagaravgiften som arrangören tar ut. Underskott ca 5 tkr. 

 

Damlaget 

Något namn återstår på grund av avhopp. Diskuteras vissa formaliteter kring logifrågor och biljettbokning. 

 

Internetuppkoppling 

Information saknas från arrangören om Internetuppkoppling på aktuella hotell och i vad mån avgift tas ut. 

I samband härmed diskuteras även inloggningsuppgifter till ”Bloggen”, syftet med denna och i vad mån vi ska 

ha kontinuerlig uppdatering. I så fall då lämpligen ett ansvar för i princip den spelare som har ”ledig dag”. 

Bloggen bör då marknadsföras på schack.se 10-11 dagar innan OS 2012-08-27—09-10. 

 

Pressrelease 

Anil tar upp frågan om pressrelease. Bör ske preliminärt i slutet av vecka 24 och i vart fall före midsommar. 
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6 SM-gruppens framtid 

 

Återkopplas till dialogen e-postledes och som bör knytas ihop på lämpligt sätt och presenteras för styrelsen och 

elitspelarna. 

 

Beslutas 

- att dokumentera diskuterade förslag inom EK och klarlägga skillnaderna 

- att presentera ett sammanfattande förslag för styrelsen 

- att elitspelare därefter får tillfälle till yttrande förslagsvis senast den 1 juli 2012 

- att utskick till elitspelare begränsas till samtliga GM (10 st) samt övriga med ELO minst 2450 (ca 20 st); totalt 

ca 30 spelare. 

 

7 Övriga frågor 

 

a) Nya EK 

Anil återkopplar till e-postutskick tidigare i dag angående EK:s framtida organisation och ledning efter Inna som 

ska påbörja studier utomlands. Anil emotser gärna synpunkter från förbundskaptenerna inför diskussion om 

nästa säsongs EK. 

 

b) Schackakademien 

Sven-Olof informerar om ett par frågor som var uppe vid Schackakademiens senaste möte måndagen den 4 juni 

2012 i Stockholm, bland annat planerat vandringspris i SM-gruppen (Fuglesangs rymdpjäs). Vidare berördes 

”SM-middagen”. Noterades att samma dag gav GM Ulf Andersson simultan i centralhallen på Stockholm C. 

 

8 Nästa möte 

 

Bestäms inte nu. Anil framhåller dock vikten av att OS-frågorna och förslag om SM-gruppens framtid kommer i 

mål innan sommaren och återkommer med besked. 

 

9 Mötets avslutande 

 

Inna tackar för mötet och tackar även för sig för tiden som EK-ordförande. Vi tackar henne för ett engagerat 

ordförandeskap och önskar henne lycka till i studierna ”over there” och även i sin fortsatta personliga satsning 

inom schacket på elitnivå. 

 

- - - - - 

 

Vid protokollet  Justeras   

 

 

 

Sven-Olof Andersson  Inna Agrest 

   Ordförande 

  

 

 


