Protokoll – Möte Elitkommittén
Skype måndag 27 augusti 19:30-21:10
Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Anders Pettersson, Pontus Sjödahl, Sverrir Thor,
Susanna Berg, Anders Wengholm (till och med §3) (adjungerad förbundskapten herrar och
damer), Håkan Winfridsson (adjungerad förbundskapten juniorer)
§1
Mötets öppnande
Erik öppnade mötet. Susanna hälsades välkommen som ny ledamot. Anders P utses till
protokollförare.
§2

Information om OS, Ungdomstävlingar med mera
a) OS
Anders W informerade om nuläget kring OS. Öppna laget har genomfört ett första
träningsläger under tre dagar. Även damlaget tränar och flera spelarna är aktiva och spelar
turneringar. Resor är bokade och arbete pågår med att ordna spelkläder. Vi har fått
resebidrag på 3900 euro från ECU, vilket stärker den ansträngda OS-budgeten. Logifrågorna
är lösta. Träningsläger är planerat i Batumi för båda lagen. Överlag bedöms OS vara under
kontroll.
Att göra/beslut: En sammanställning av förväntat budgetutfall för OS skickas ut till EK efter
mötet.
b) Ungdomstävlingar
Just nu pågår Ungdoms-EM i Riga med en svensk trupp på fyra spelare och en ledare. JuniorVM är på gång efter det med en trupp på två spelare och en ledare. Ungdoms-VM börjar 19
oktober, men flera spelar samtidigt blixt-VM och snabbschacks-VM som börjar den 16
oktober med en trupp på nio personer och en ledare. Allt kring tävlingarna bedöms vara
under kontroll.
§3
Spelare som är under 12 år och vill ”elitsatsa”
Håkan redogjorde för ett par spelare som är under 12 år och önskar spela internationella
ungdomsmästerskap. Det finns ett kongressbeslut från 2016 att SSF inte skickar spelare
under 12 år på ungdomsmästerskap. Generell diskussion kring hur vi bör förhålla oss i
framtiden och hur vi bäst stöttar talangfulla unga spelare och ett eventuellt behov av att
föreslå justeringar till kongressbeslutet. Kopplat till detta finns en diskussion om Team
Sweden.
Att göra/beslut: Jesper Hall bjuds in till kommande EK-möte för att diskutera och redogöra
kring Team Sweden och dess utveckling och inriktning.

§4
Förbundskapten veteraner
Sven-Olof Andersson har varit förbundskapten för veteraner och kvarstår fram till årsskiftet.
Håkan har erbjudit sig att hantera administration för landslagen inklusive veteranerna, vilket
EK ser som en bra lösning. Håkan blir då formellt även förbundskapten för veteranerna.
Beslut: EK lämnar som förslag till Styrelsen att Håkan får ansvar för administration av alla
landslag samt blir förbundskapten för veteranerna. Arvode beslutas av Styrelsen.
§5
Övriga frågor
En fråga har väckts kring återuppstart kring träningsgrupp i Stockholm för damer. EK är
positiva till detta. Susanna återkommer med underlag och förslag kring tränare och kostnad.
Erik kollar med klubbschackskommittéen om det finns budget för att starta upp redan i år.
§6
Nästa möte
15 oktober kl. 19:30.
§7
Mötets avslutande
Erik tackade för bra deltagande.
Att göra från tidigare och detta möte:
Erik
Ta fram dokument med förslag på riktlinjer för uttagning till landslag samt
kriterier för landslagsuppdrag. Feedback från Anders P och Anders W i första
hand.
Erik
En sammanställning av förväntat budgetutfall för OS skickas ut till EK efter
mötet.
Erik
Jesper Hall bjuds in till kommande EK-möte för att diskutera och redogöra kring
Team Sweden och dess utveckling och inriktning.
Erik
Susanna
Undersöka möjligheterna att starta upp träningsgrupp för damer i Stockholm.

