
 
 
 
Möte Klubbschackskommittén 
 
Skype 18 april 2018 20:00 
Närvarande: P-O Larsson, Joel Sjöstrand, Andreas Råvik, Kent Vänman och Mats Sjödin är 
adjungerade  
 
§1  Mötet öppnades 
 
§2  Dagordning fastställdes 
 
§3  Val av protokollförare  
Mats Sjödin valdes till protokollförare. 
 
§4  Föregående mötesprotokoll  
Tittades igenom och lades till handlingarna. 
 

 
§5 Rapporter 

- Schackfyran 
Kent rapporterade. Prognosen ligger på 14000 deltagare. Riksfinalen saknar ett 
påskrivet avtal. S4an mästaren har spelats på flera orter men vi saknar klubbar som vill 
arrangera tävlingen som inte är så svår samt att man kan använda tävlingen som ett bra 
rekryterings verktyg 

- Yes 2 Chess 
Kent rapporterade. Vi är nere i de sista lagen och allt rullar på. Vi har fått en bra respons i 
skolorna och många på skolorna spelar schack 

- Sikta mot stjärnorna 
Kent rapporterade. Ca 60 st lag och spelar just nu första gruppomgången 
 

- Sommarläger 
3 st läger sker under sommaren. Lägren är i Skåne Göteborg och Umeå. Joel 
rapporterade från Sports Heart. 
 

- Klubbaktiviteter 
Mats Rapporterade om sina besök i klubbarna. 
 
 
§6 Beslut i CS angående regler i schackfyran 
 
CS har avslagit vårt förslag ang. att man ska få ta kungen rapporterade P-O 

 
§7.  Budgeten 
 
Budgeten är justerad efter CS mötet efter vårt förslag. 
       . 



 
 
 
 
 
 
§8  Ledarutbildning 2018 
Inget att rapportera 
 
§9.        Krav för deltagande i Schackfyranmästaren 
Jämtland har kommit in med en önskan om att få bjuda in spelare som inte har spelat 
schackfyran ska få med om man fått ett besök av instruktör. 
KSK avslår detta förslag med hänvisning till reglerna. 
 
§10.        Stöd till Jämtland angående schackfyran 
Jämtland börjar få problem att sköta s4an p.g.a ledarbrist och undrar om möjligheten att köpa 
in vissa tjänster från SSF i framtiden, Kent får i uppdrag att diskutera med Jämtland om vilka 
möjligheter som finns. 
 
§11        Övriga frågor 
P-O informerar om att han inte kommer att ställa upp för omval i CS men kan tänka sej 
att sitta kvar i KSK. 
 
§12  Nästa möte 
 Inget möte inplanerat 
 
§13  Mötet avslutades 
 
 P-O tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Protokollförare     Justerare 
 
 
______________     _____________ 
Mats Sjödin      P-O Larsson 


