
 
 
 

Protokoll – Möte Elitkommittén 
 

Skype onsdag 15 februari 2016 - 18:30-20:15 

 

Närvarande: Per-Olov Larsson (Ordförande),Anders Pettersson, Pontus Sjödahl, Håkan 

Winfridsson (adjungerad)  

 

§1  Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Per-Olov. 

 

§2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§3  Val av protokollförare och justerare 

Pontus valdes till sekreterare och Per-Olov justerar protokollet. 

 

§4  Föregående mötesprotokoll 

Är redan godkänt. Per-Olov ser till att det publiceras. 

 

§5 Budget 2017, preliminär budget från CS-mötet i november bifogas.  

Lag-EM är struket, träning för herrar-damer tillfört. På juniorsidan består elitträningen av 

samarbete med NTG (Jesper Hall) och kadett-EM för lag. 

Per-Olov bifogade budget för 2017 inför mötet och redogjorde för den. Ny förbundskapten 

Anders Wengholm bör vara med när vi diskuterar satsningar och träningsupplägg för 

landslagen. Dessa diskussioner skjuts till nästa möte. 

 

§6 Diskussion om budget 2018 och vidare för att reducera beroendet av 

statliga bidrag. 

En öppen diskussion hölls där nedanstående var några punkter. Inga beslut fattades, 

diskussion fortsätter.  

- Möjligheter att via sponsring ta in egna medel. Vad kan göras i det korta resp långa 

perspektivet? Rimligt att EKs ledamöter ska ordna finansiering? 

- Hur säljbara är landslagen? Pia och Nils är starkaste varumärken. Möjligheter kring detta. 

- Fördelar med tvåårsbudget då EKs budget tenderar att variera från år till år. Ökad 

flexibilitet! 

- OS Batumi, Georgien under 2018 kräver preliminärt minst 200 kkr. 

 

§7 NM Växjö (1 plats till World Cup) 

Öppen tävling mellan 26 juni och 2 juli. En plats till World Cup. Sponsring av deltagande från 

EKs sida diskuterades. EK önskar högt deltagande bland elitspelare och är beredda till viss 

sponsring för att uppnå detta. Förbundskapten sonderar med elitspelare.  

 

§8 SM-grupp 

SM-inbjudan finns ute. Intresse till SM-gruppen anmäls till Anders Wengholm som går ut 

med info. Ta hjälp av Stellan angående rutiner vid behov. 



 
 
 

§9 Individuella EM, damer Riga 10-23 april, herrar Minsk 29 maj-10 juni 

Damer: Deadline för registrering 1 mars. Kontakta Pia för intresse. Per-Olov informerar 

Anders Wengholm. 

Herrar: Anders Wengholm sonderar intresse. Budget 15+15 kkr. 

 

§10 Juniortävlingar 

  Kadett EM, Junior VM och Ungdoms-EM 

Ingen ny info. Håkan informerar nästa möte. 

 

§11 Veteraner 

CS har tagit upp frågan om veteranschack och vill att EK hanterar detta. EK kan tänka sig en 

satsning på ett elitlag som gör en elitsatsning. Rimligt att ta ut spelare inom gruppen 10 högst 

rankade (dvs ca >2400 ELO i klassen +50 år och ca >2200 ELO i klassen +65 år). EK tycker 

det hade varit roligt att se sådant lag ställa upp. En satsning förutsätter dock finansiering 

utöver budget. 

 

§12 FIDE-Trainer 
Det ställs numera krav på FIDE-trainer för att ta mot friplatser mm vid mästerskap. 

Anders Wengholm behöver titeln för att vara förbundskapten på plats i mästerskap.  

Frågan om finansiering av tränarutbildning/certifikat är EKs ansvar diskuterades. IM eller 

GM kan ansöka om att få titeln utan att gå utbildningen på plats. Anders P undrade om 

utbildning kan ordnas i Sverige. EK överens om att det vore önskvärt att certifiera ett antal 

personer. Per-Olov tar med frågan till CS. Hör med CS hur man tänker i denna fråga. 

 

§13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§14 Nästa möte 

Om ca 2 veckor. Förslag onsdag 1 mars, vilket kontrolleras med frånvarande. Per-Olov kallar. 

 

§15 Mötets avslutande 

Per-Olov avslutade mötet. 

 

 


