Möte Klubbschackskommittén
Skype 16 augusti 2018 20.00-21.45
Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Anders Kvarby, Andreas Råvik, Joel Sjöstrand, Mats Sjödin (adj)
och Kent Vänman (adj).
Frånvarande: Sverrir Thor

§1

Mötet öppnande
Ordförande Stefan hälsade alla välkomna och deltagarna presenterade sig.

§2

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägget ”Lagklubbar i Yes2Chess” att
behandlas under punkten ”Övriga frågor”.

§3

Val av protokollförare
Kent Vänman valdes till protokollförare

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter
a) Schackfyran
Kent rapporterade att Schackfyran än en gång hade slagit deltagrekord och har
passerat 15.000 deltagande barn. Antalet som lär sig spela schack genom
Schackfyran uppgår till 20-25.000 barn. Kent rapporterade också att styrelsen
hade avslagit kommitténs förslag om att på försök tillåta ”slag av kungen” i
tävlingen.
b) Tjänsteförsäljning Schackfyran
Kent rapporterade att Jämtland/Härjedalen har visat intresse för köp av vissa
tjänster från förbundet under 2018/19. En försöksverksamhet i samarbete med
distriktsförbundet kommer att inledas.
c) Schackfyranmästaren
Kent rapporterade att i Schackfyranmästaren, som avgjordes under SM i
Ronneby, deltog 167 vilket är en mycket bra siffra, men kan bli bättre eftersom
deltagarna kom från endast 13 distrikt. Vid nästa möte kommer det att
framläggas en plan för hur detta ska åtgärdas.
d) Yes2Chess
Kent Vänman hänvisade till den rapport som hade skickats till ledamöterna.
e) Sikta mot Stjärnorna
Kent Vänman rapporterade att Christer Fuglesang givit klartecken för deltagande
även under 2019, vilket är mycket glädjande.
f) Lägerverksamhet
Joel Sjöstrand, Mats Sjödin och Kent Vänman rapporterade om de sommarläger
som anordnades i förbundets regi under sommaren 2018. Tre av dem
”outsourcade” till lokala arrangörer, ett läger i samarbete med Sports Heart och
ett SM-läger i samarbete med Stockholms Schackförbund.
g) Schackledarkurs
Mats Sjödin rapporterade att Sveriges Schackförbunds nya schackledarsatsning
kommer inleds med en kurs i Hallsberg den 1-2/9. Kurserna kommer att hållas på

tre nivåer och basera sig på den holländska ”Stegmetoden”.
h) Klubbverksamhet
Mats Sjödin rapporterade om klubbesök i Västergötland.
i) Damschack
Anders Kvarby rapporterade att arbetet med satsning på dam- och tjejschack
precis hade inletts och hänvisade till en senare punkt på dagordningen.
j) Budgetläget
Stefan Håkansson och Anders Kvarby rapporterade att kommittén f.n. ligger
ungefär 5.000 kr sämre än budgeterat. Främsta förklaringen till underskottet är
att regioninstruktörens kostnader varit något högre än beräknat.
§6.

Dam- och tjejschack
Anders Kvarby berättade om det arbete han inlett på området och hänvisade till det
utskickade dokumentet ” Tankar inför SSF:s satsning på dam/tjejschack”, som han tagit
fram mha Jesper Hall. Anders betonade att satsningen ska vara på sikt och att en ambitiös
plan också bör sträcka sig över åtminstone 15 år. Mötesdeltagarna kommenterade och
kom med förslag till kompletteringar. Intresse för att delta i en kommande referensgrupp
anmäldes och kommittén gav Anders förtroendet att fortsätta jobba med den angelägna
frågan.

§7.

Upplägg av internettävlingarna 2019
Beslutades att Kent Vänman till nästa möte ska lägga fram ett förslag till en utveckling av
”Sikta mot Stjärnorna” med ambitionen att tävlingen ska nå fler deltagare. Beslutades
också att äska medel från styrelsen för att 2019 kunna genomföra en Yes2Chess-tävling
även för högstadiet och att information om denna ska spridas främst genom sociala
medier.

§8.

Övriga frågor
a) Lagklubbar i Yes2Chess
Beslutades att rekommendera styrelsen att fortsätta med lagklubbar i Yes2Chess
så länge som det inte strider mot gällande statsbidragsregler.

§9.

Nästa möte
Beslutades förlägga nästa möte till tisdag 6 november på Skype.

§10.

Mötets avslutande
Stefan Håkansson tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Kent Vänman
Protokollförare

Stefan Håkansson
Ordförande

