
 
 
 
Elitkommittémöte 
 
Skype, 12 mars 2014 kl. 17.30-18.45 
 
Närvarande: Sverrir Thor (ordförande), Anders Pettersson (adjungerad), Sven-Olof 
Andersson (adjungerad), Stellan Brynell, Harry Schüssler, Håkan Winfridsson (adjungerad) 
 
§1 Mötets öppnande 
Sverrir hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. 
 
§3 Val av protokollförare 
Stellan valdes till protokollförare. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från mötet 15 januari lades till handlingarna. Håkans protokoll från mötet 19 
november 2013 lades till handlingarna. 
 
§5 Ersättare till Axel Smith 
Axel Smith har upplevt att han ofta hamnat i jävssituationer och har därför beslutat att avgå 
som ledamot i Elitkommittén. Det beslutades att man kunde vänta till efter sommarens 
kongress innan eventuell ersättare utses. 
 
§6 Talangutveckling 
EK:s förslag till talangutveckling, utarbetat av Harry, har godkänts av CS som också avsatt 
pengar i sin budget till projektet. Nästa steg är att rekrytera en ansvarig huvudtränare. Harry 
skriver en presentation av tjänsten som ska läggas ut på förbundets hemsida och skickas till 
lämpliga kandidater.  
Det diskuterades om EK eller CS ska avgöra vem av de sökande som ska få tjänsten. Det 
beslutades att avvakta med avgörandet tills vi sett vilka som sökt uppdraget. 
Håkan väckte frågan om huvudtränaren även skall vara Ungdomsförbundskapten. Beslutades 
att tills vidare hålla rollerna åtskilda.  
 
§7 Budgetfrågor 
Individuella EM för damer krockar med årets SM. Beslutades att avsätta 7 500 kr inom 
ramen för tilldelad budget. Anders sköter uttagningen. 
 
§8 Rapporter från Anders 



Anders rapporterade att SM-gruppen är klar. Den blir en av de starkaste någonsin med nio 
stormästare. 
Anders rapporterade också att det träningsläger som hållits för damerna varit mycket 
uppskattat. Ett nytt läger är planerat till 5-6 april. Anders kommer då vara på plats för att 
diskutera förutsättningarna inför OS. 
OS-lagen beräknas vara helt klara i mitten av april. I damlaget är det klart att Pia Cramling 
spelar och att Juan Bellon blir kapten. 
Det planeras för läger i direkt anslutning till OS för både herr- och damlaget. 
 
§9 Skattemålet i Karlstad 
Harry rapporterade att schackklubben i Karlstad nu definitivt förlorat det skattemål man 
drivit och att det ska betalas arbetsgivaravgifter på prispengar. Förbundet funderar på att 
driva ett nytt mål med annan argumentation för att få till en ändring. 
 
§10 Ungdomstävlingar 
Håkan berättade att det i nästa nummer av TfS kommer information om höstens 
internationella ungdomsmästerskap.  
 
§11 Veterantävlingar 
Sven-Olof rapporterade att Sverige kommer delta med hela fem lag i Lag-EM för veteraner i 
Kroatien 31 mars-10 april. Lag-VM spelas i Vilnius i juli (kolliderar dock med SM) och Lag-NM 
avgörs samtidigt med OS i Tromsö i augusti (urpremiär för nordiskt lagmästerskap). 
Sven-Olof berättade också att pensionärsförbundet SPF, som årligen arrangerar 
riksmästerskap i tio discipliner, bland annat snabbschack, ska arrangera 
snabbschacksturneringen samtidigt med bridge och ”Hjärnkoll” (kunskapstävling). 
Tävlingarna avgörs på färjan Viking Cinderella 11-12 nov.  
 
§12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§13 Nästa möte 
Onsdag den 7 maj klockan 17.30 via Skype. 

§14 Mötets avslutande 
Sverrir avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
Stellan Brynell   Sverrir Thor 


