
 
 
 
Protokoll 
EK-möte 10 oktober 2017, 18:30 
Skype 
 

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

(adjungerad förbundskapten juniorer) 

 

§1  Mötets öppnande 

Per-Olov öppnade mötet. Noterades förhinder från Sverrir Thor och Anders Wengholm 

(adjungerad förbundskapten seniorer). 

 

§2  Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§3  Val av protokollförare och justerare 

Anders Pettersson valdes till protokollförare. 

 

§4  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Rapport från förbundskaptener 

Håkan rapporterade om läget inför JVM. Uttagning har även skett till kadettlandskamp mot 

Norge 9-10 december. 

Anders W har skickat skriftligt underlag kring kommande OS. Diskussion kring fortsatta 

processen. Per-Olov följer upp med Anders W baserat på feedback. 

 

§6 Aktuella tävlingar 2017 

- EM Blixt och snabbschack i Polen 
Diskussion kring möjlighet att erbjuda möjlighet för elitspelare att delta. Per-Olov stämmer 

av budgetprioriteringar med Anders W. Lämpligt antal spelare kan sedan erbjudas plats. 

 

§7  Förbundskapten för veteraner 

Informerades om CS beslut att inrätta en Veterankommitté och att en förbundskapten för 

veteraner ska adjungeras till EK. 

 

§8 Elitträning  

Diskuterades möjligheten att genomföra elitträning under 2017. Per-Olov tar detta som en 

del i avstämningen med Anders W. 

 

§9 Verksamhetsplan 2018 

- Herrar 
- Damer 
- Juniorer 



- Team Sweden 
- Veteraner 
 

Prioriteringar för 2018 gjordes. OS är en stor och viktig tävling där vi gärna ser deltagande 

med lag i båda klasserna. Ett antal individuella mästerskap anordnas också. 

 

På juniorsidan finns det tre aktuella mästerskap, Ungdoms-EM, Ungdoms-VM och Junior-VM 

som vi prioriterar. 

 

Turneringsstöd diskuterades och EK ser gärna prioritering av stöd till titeltävlingar (seniorer) 

och starka juniortävlingar. Vi bör ha med detta i planeringen och söka budget för detta. 

 

Resonemang kring Team Swedens framtid och vad vi vill prioritera. – Viktigt med att skapa 

långsiktighet och vi ser hellre fokusering på färre spelare med lägre budget under längre tid. 

Jesper Hall har skickat underlag och tankar kring hur han ser på Team Sweden. En inriktning 

för budget är att arbeta i linje med föreslaget weekendläger och två läger per år. 

 

Gällande veteranbiten så hanteras den av veterankommittén, men kommer att från 2018 ha 

veteranförbundskapten adjungerad. 

 

§10 Budget 2018 

Håkan tar fram inledande underlag kring budget avseende OS och juniortävlingar. Ytterligare 

diskussion på kommande möte och beslut. Underlag tas fram innan nästa möte att diskutera 

kring. Håkan och Per-Olov sammanställer förslag. 

 

§11  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§12  Nästa möte 

 Fastställdes till 1/11 kl. 19:30. 

 

§13  Mötets avslutande 

 Per-Olov avslutade mötet. 

 


