Protokoll – Möte Elitkommittén
Skypemöte måndag 26 november 19:30-22:10
Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Pontus Sjödahl, Susanna Berg, Anders Pettersson,
Håkan Winfridsson (adjungerad)
§1
Mötets öppnande
Erik öppnade mötet. Anders utsågs till protokollförare. Kort information om budgetprocessen
och att vi har klartecken på vårt förslag på reviderade budget. Erik har haft dialog med Nils
Grandelius och Pia Cramling kring kommande år.
§2
Kriterier för laguttagning för landslag (dam- och öppna landslaget)
Susanna har haft dialog med Norge och Danmark kring hur de tar ut sina damlandslag. Diskussion kring vilka kriterier som ska användas för uttagning av lag till mästerskap i öppen
klass och damklass. EK enades om följande:
Kriterier för uttagning
Grunden för uttagning är Elo-talet. Spelare som tas ut måste dock vara aktiva spelare. Med
aktiv menas att man spelat minst 20 elo-partier, standard/långpartier, de senaste 12 månaderna
innan uttagning sker. (Exklusive Lag-EM, OS och/eller andra internationella mästerskap). Uttagning av lägre rankad spelare, där skillnaden är mer än 50 rankingpoäng mot annan spelare,
skall alltid godkännas av EK.
Ålder är inte giltigt uttagningskriterium.
Åtaganden för att spela i landslaget
När man spelar i landslaget förväntas man följa fastlagda åttaganden. Undantag från dessa ska
godkännas i förväg av förbundskaptenen.
- Uttagna spelare skall komma väl förberedda till mästerskapet.
- Man ska vara beredd på att spela alla partier.
- Spelare skall vara beredda att bo i dubbelrum, om inget annat överenskommes.
- Medveten om att man flyger i ekonomiklass och billigaste färdsätt i enlighet med SSFs
resepolicy.
- Man deltar i alla obligatoriska lagsamlingar.
- Klädkod/landslagskläder ska accepteras.
- Uttagna spelare skall vara tillgängliga för media (inklusive SSFs hemsida), framförallt
vid fridag.
- Uttagna spelare ska acceptera deltagande i träningsläger om sådant anordnas.
Uttagning av landslagen
Förbundskapten har ansvar för att följa kriterierna och ta ut lag.
1. Innan slutgiltig uttagning görs av någon spelare måste Förbundskaptenen rådgöra med
EKs Ordförande eller annan person utsedd av EK.
2. Uttagningar som utgör avsteg från kriterier skall presenteras inför EK för att godkännas.

3. Förbundskaptenen är även ansvarig för att ta ut schackliga coacher till lagen. Detta görs
i samråd med EKs Ordförande eller annan person utsedd av EK.
Allt ovan gäller både damer och herrar/öppna laget. I tillämpliga fall gäller detta även ungdomar. För ungdomar gäller delvis andra aktivitetskrav. Håkan skickar ut dessa till EK.
§3
Arbetsbeskrivning och personprofil för förbundskapten
Diskussion kring kriterier och arbetsbeskrivning för kommande förbundskapten med olika
perspektiv såsom t.ex. närvaro under mästerskap, schacklig hjälp i relation till administrativa
behov med mera.
EKs utgångspunkt är att ha en förbundskapten för båda lagen (herrar/öppen klass och damer)
och att uppdraget är ett förtroendeuppdrag. Om förbundskaptenen även är en stark schackspelare kan denna fungera som coach till något eller båda lagen, men detta är inte prioriterat.
Exempel på egenskaper, förutsättningar och kompetenser som EK söker i nästa förbundskapten:
- Vara en skicklig kommunikatör, som för dialog med spelare.
- God administratör
- Förståelse för elitschackets villkor på herr- och damsidan.
- Vara en okej schackspelare.
- Har tid att vara med på mästerskapen.
- Pondus.
- Goda ledaregenskaper och inte vara konflikträdd.
- Ha engagemang!
Några förslag på namn har inkommit som diskuterades. Erik kommer utifrån diskussionen att
ta fram en mer specificerad arbetsbeskrivning som kommer att delas där vi ber om nomineringar.
Anders fick i uppgift att skriva ned processen för hur man tar ut lag till ett mästerskap utifrån
perspektiven ”före, under efter”.
§4
Arbetssätt innan ny förbundskapten är utsedd.
Frågan bordlades.
§5
Nästa möte
Erik kallar vid senare tillfälle.

