Protokoll Elitkommittén
Skype torsdag 4 augusti 18:00-19:50
Närvarande: Per-Olov Larsson, Sverrir Thor, Pontus Sjödahl, Anders Pettersson, Stellan
Brynell (adjungerad) och Håkan Winfridsson (adjungerad)
§1
Mötets öppnande
Per-Olov öppnade mötet.
§2
Fastställande av dagordning
Fastställdes enligt utsänt förslag.
§3
Val av protokollförare och justerare
Anders valdes till protokollförare. Per-Olov justerar protokollet.
§4
Föregående mötesprotokoll
Saknas från föregående möte.
§5
Förändringar i kommittén
Per-Olov informerade om förändringar i kommittén. Sverrir kvarstår i EK, men Per-Olov är
ny ordförande.
§6
Information från förbundskapten inför OS
Stellan informerade om aktuell status kring OS. Lagen klara och har kommunicerats på
schack.se. Diverse praktiska frågor diskuterades.
§7
Elitträning juniorer
Den talangsatsning med internetträning som genomförts under ledning av Axel Smith
diskuterades. Förändringar kommer att ske inför säsongen 2016/2017 vad avser upplägg,
antalet deltagare och struktur. Beslutas att gå ut med en ny förfrågan till intresserade tränare
avseende upplägg och struktur under hösten. Per-Olov och Pontus återkopplar med förslag på
utkast för intresseförfrågan senast om fyra veckor.
§8
Laguttagning, strategi och transparens
Ett öppet brev har inkommit från E. Agrest avseende processen kring OS. Stellan
kommunicerar direkt med Agrest samt författar ett förslag på svar för publicering på
schack.se.
§9
Kommitténs fortsatta arbete
Övriga principer kring process och laguttagning diskuterades vidare. Beslutades att diskutera
dessa frågor vidare på ett fysiskt möte prel. i oktober -16.

§10
Övriga frågor
Diskuterades ansökan om stöd till två stycken juniorturneringar som sökt bidrag. Manhem
Open samt Uppsala Young Champions. Återstående budget hos kommittén är 12 000 kr.
Beslutades att bevilja 5000 kr i bidrag till Manhem Open samt 7000 kr till Uppsala Young
Champions. Anders deltog ej i beslutet.
§11
Nästa möte
Nästa möte blir preliminärt i mitten av oktober i samband med elitseriesammandraget.
Viktigt då blir att behandla Styrelsens ad hoc beslut kring krav på SM deltagande för att vara
aktuell för uttagningar som inte tagits upp i EK.
§12
Mötets avslutande
Per-Olov tackade och avslutade mötet.

