
Elitkommittémöte 
 

Hotel Selma Spa, Sunne, 12 juli 2015 kl. 16.00-17.30 

 

Närvarande: Sverrir Thor (ordförande), Pontus Sjödahl, Anders Pettersson, Per-Olov 

Larsson, Stellan Brynell (adjungerad), Håkan Winfridsson (adjungerad),  

 

§1 Mötets öppnande 

Sverrir hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Extra välkommen till Pontus Sjödahl som 

ny ledamot i EK. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. Ett par frågor till ”övriga frågor” anmäldes. 

 

§3 Val av protokollförare 

Anders valdes till protokollförare 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes. 

 

§5 Beslut om omdisponering av pengar från Ind. Dam-EM 

Stellan redogjorde varför vi inte haft någon deltagare i Individuella Dam-EM. Beslutades att 

omdisponera medlen i budgeten till damlaget i samband med Lag-EM senare under året, 

15 000 kr. 

 

§6 Ansökning om ekonomiskt stöd till Ungdomstävling i Uppsala 

Uppsala SSS har ansökt om stöd för att anordna en elitjuniorturnering med starka utländska 

juniorer under hösten. EK är positiva till initiativet, men på pekar att det krockar med andra 

arrangemang som SSF stöttar såsom Ungdoms-VM och Björkstadsschacket. EK har inte 

några medel i budgeten, men ansöker hos SSF styrelse om ett tillägg i budgeten på 25 000 kr 

för att kunna stötta tävlingen. 

 

§7 Svar på skrivelse kring uttagningar av Förbundskaptenen för juniorlandslaget 

En skrivelse har inkommit till EK där man efterfrågar att EK tar fram kriterier för ”sponsring” 

i samband med juniormästerskap samt om ett extra ekonomiskt stöd från EK för ytterligare en 

deltagare till UVM 2015. 

 

EK konstaterar att det finns kriterier framtagna för uttagningar till juniormästerskapen samt 

att det inte finns budgetutrymme för Förbundskaptenen att ta ut ytterligare en spelare till 

UVM 2015. Sverrir får i uppdrag av EK att skicka de aktuella kriterierna samt meddela att 

ingen ytterligare spelare kommer att tas ut till UVM 2015. 

 

Sverrir, Pontus och Håkan deltog ej i diskussionen eller beslutet. 

 

§8 Plats för i SM-gruppen för vinnaren av GP-serien 

Förfrågan har kommit om att vinnaren i GP-serien ska få en plats i SM-gruppen. EK ska 

lämna rekommendation till TK om detta. – EK föreslår att vinnare av GP-serien inte ska ges 

en plats i SM-gruppen och ser flera argument emot detta. 

 



 JSM-gruppens status diskuterades vidare. – EK ser hellre att JSM-gruppens vinnare får en 

plats än GP-segraren i kommande SM-grupp. 

 

§9 Övriga frågor 

 

a) Lag-EM 

SSF skickar ett lag i Öppen klass och ett lag i Damklassen. Budgeten diskuterades och olika 

alternativ gällande arvodesnivåer m.m. – Utgångspunkten är att skicka lag med fem spelare 

där en spelare i varje lag samtidigt är kapten. Förhoppningar finns om fortsatt 

företagssamarbete med liknande upplägg som under föregående OS. Stellan ansvarar för 

uttagningar och detaljbudget. Viktigt att i samband med uttagningar klargöra förväntningar 

kring landslagskläder och andra åtaganden från spelarna.  

 

b) Talangprogrammet 

Den pågående talangträningen diskuterades. Håkan fick i uppdrag att föra dialogen vidare 

med Axel Smith baserat på EK:s diskussioner. 

 

§10 Nästa möte 

26 augusti 2015 kl. 17:30 

 

§11 Mötets avslutande 

Sverrir tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 


