
Elitkommittémöte

19 augusti 2012 kl. 11.30-19

Sandviks konferenslokal, Svedala

Närvarande: Pontus Carlsson (ordförande), Stellan Brynell, Anil Surender, Axel Smith, Anders 

Pettersson (adjungerad), Håkan Winfridsson (adjungerad)

§1 Mötets öppnande

Pontus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Dagordningen godkändes enligt utskickat förslag.

§2 Val av protokollförare

Axel valdes till protokollförare.

§3 Elitkommitténs:

a) Sammansättning

CS har valt fyra ordinarie ledamöter: Pontus Carlsson (ordförande), Stellan Brynell, Anil Surender och 

Axel Smith. Kommittén beslutar att adjungera förbundskaptenerna (junior, veteran, herr) vid behov.

b) Ansvar, roll

Kommittén är ansvarig för elitschacket i Sverige, både individuellt och i lag, både för herrar, veteraner, 

damer och juniorer.

Anil har tagit fram en tabell för EK:s roll; när kommittén har beslutsmandat, när den ska ge en 

rekommendation eller kommentarera. Dokumentet biläggs detta protokoll.

Beslutas att kommittén jobbar enligt denna tabell.

CS beslutar om budget. Omfördelning inom konton kan ske direkt av kommittén, men tillskott eller 

omfördelning mellan konton måste beslutas av CS.

Beslutas att förbundskaptenerna har rätt att justera detaljbudget upp till 2 000 kr, så länge det är inom 

den totala budgeten. Gäller exempelvis arvode, resor och hotellnätter.

c) Uppgifter, arbetsgång

Kommittén fördelar uppgifter fortlöpande mellan ledamöterna och adjungerade.

Alla beslut klubbas inom hela kommittén, men kan även ske per mail.

§4 Kommunikation

a) Internt
Intern kommunikation sker till stor del mailledes. Målsättningen är att ha möten inför viktiga beslut, 

antingen fysiskt eller via Skype.

b) Med CS, SSF
Anil representerar CS på mötena. Som kommittéordförande ansvarar Pontus för kommunikation med 

CS.
c) Med Elitspelare



Uppdras åt förbundskaptenerna att kontinuerligt kommunicera med elitspelarna. Det gäller även att 
skicka ut turneringsinbjudningar. Förbundskaptenten informerar kommittén om synpunkter från spelarna.
d) Med schacksverige

Uppdras åt Axel och Stellan att sammanfatta och informera om de viktigaste punkterna från elit-
kommitténs arbete, både till CS och schacksverige.

Ifall ledamöterna inte representerar kommittén när de skriver på sociala medier, ska man tydligt 
poängtera detta.

§5 Rest från Elitkommittén 2011-12 (informationspunkt)
a) OS 2012
Sverige ställer upp med ett lag i öppen klass och ett i damklassen. Anders informerar om att läget är under 
kontroll, vad gäller boende och resa. OS-bloggen fungerar som tidigare. Det blir ett träningsläger den 24-
26 augusti i Svedala, som är kraftigt subventionerat av Sandvik. Som det ser ut nu går budgeten ihop.
b) SM 2012
Hans Tikkanen blev svensk mästare i Falun. Anders informerar att SM höll budgeten.
c) Ungdoms-EM 2012
UEM pågår för närvarande i Prag, Tjeckien. Håkan informerar om att tio svenska spelare deltar på egen 
bekostnad, då kommittén valde att istället skicka fler spelare till UVM.
d) Ungdoms-VM 2012
UVM spelas i november i Maribor, Slovenien. Håkan informerar om att femton svenska spelare, varav sju 
uttagna av SSF. Dessutom åker sju medresenärer. 
e) Junior-VM 2012
Nils Grandelius deltog för svensk del med Axel Smith som sekundant. Nils kom på en fin men försmädlig 
fjärdeplats. Håkan informerar om att JVM höll budgeten.
f) SSF och kongress
Anil informerar om CS arbete. Under hösten kommer det att sättas upp en långsiktig plan för de olika 
verksamhetsområdena, däribland elitschacket.
g) Budget 2012
Kommitténs totalbudget ligger under 2012 på 390 000 kr. Som det ser ut nu hålls den.

§6 Damschacket (informationspunkt)
Dameliten ingår i elitkommitténs ansvarsområde.

Det har tillsatts ett damråd som har som syfte att utveckla damschacket som helhet, genom att komma 
med idéer och genom direktkontakt med SSF försöka genomföra dessa. Exempel på projekt kan vara 
dampriser i svenska turneringar, SM-grupp för damer under SM och ett separat snabbschacks-SM.

§7 SM, uttagningskriterier
Diskussion kring utformning av SM-gruppen från och med 2013 vad gäller prispengar och uttagnings-
kriterier.  Diskussion även kring uttagningskriterierna för landslagsuppdrag.
Beslut tas på nästa EK-möte.

§8 Mötets avslutande
Pontus avslutade mötet.

Justeras Justeras

Sekreterare Mötesordförande

Axel Smith Stellan Brynell Pontus Carlsson


