Möte Klubbschackskommittén
Skype 6 november 2018, 20.00-22.15
Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Anders Kvarby, Andreas Råvik, Joel Sjöstrand, Mats Sjödin (adj)
och Kent Vänman (adj).

§1

Mötet öppnande
Ordförande Stefan hälsade alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tilläggspunkten ”Regioninstruktör
Västergötland”. Dessutom lades punkterna ”KPI” och ”Verksamhetsplan 2019” till under
”Övriga frågor”.

§3

Val av protokollförare
Kent valdes till protokollförare

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter
a) Schackfyran
Kent rapporterade att vi befinner oss i ett tidigt skede, men det verkar som om
att Schackfyran hamnar på samma nivåer som förra året. Positiva rapporter
kommer från Småland, Skåne och Stockholm.
b) Yes2Chess
Kent rapporterade att anmälningsläget inte ser så bra ut. Det är fortfarande
tidigt i anmälningsprocessen, men det finns risk för en halvering av antalet
anmälda lag. Påminnelser har skickats och förlängning av anmälningstiden har
vidtagits.
c) Sikta mot Stjärnorna
Med anledning av det minskade intresset för Yes2Chess kommer inbjudan till
Sikta mot Stjärnorna skickats ut tidigare så att fler klubbar bildas under
innevarande kalenderår. I Sikta mot Stjärnorna kommer dessutom
skolkvaltävlingen tas bort eftersom det befaras att den skrämmer bort
deltagande skolor.
d) Schackledarkurs
Mats rapporterade att Sveriges Schackförbunds nya schackledarsatsning har
inletts med en kurs i Hallsberg den 1-2/9. Kursen samlade 35 deltagare, vilket
översteg förväntningarna. En kursplan för hela utbildningen håller på att tas
fram och ett ledarbevis övervägs. För 2019 planeras två utbildningshelger.
e) Klubbverksamhet
Mats rapporterade om klubbesök i Halland och ett distriktsbesök i
Västergötland.
f) Dam- och tjejschack
Anders rapporterade att arbetsgruppen, som han ingår med i tillsammans med
Jesper Hall, driver frågan om jämställdhetsplaner i distrikten. För övrigt jobbar
man efter tre spår: A) Rekrytering B) Kvinnliga amatörer C) Elitdamer.
Referensgrupper för respektive spår är under bildande.

g) Regionkonsulent Halland/Småland
Kent rapporterade att det rullar på bra för Mikael Lundström. Antalet klasser
som vill har Schackfyranbesök i Småland har exempelvis fördubblats den här
säsongen.
h) Budgetläget
Anders och Kent rapporterade att kommittén f.n. ligger ungefär 16.000 kr bättre
till än budgeterat. En förklaring är att antalet deltagande lag i Schackfyrans
riksfinal blev fler än budgeterat.
§6.

Unga ledare (utbildning för en ny ledargeneration)
Beslutades att äska medel för en ny tvåårig ledarutbildning riktad till ungdomar och
unga vuxna. Förebilden är en norsk satsning som genomförs 2017-2019. Stefan och Kent
fick i uppdrag att till kommitténs januarimöte ta fram ett konkret innehåll. Ingemar Falk
har engagerats att hålla utkik efter presumtiva sponsorer.

§7.

Yes2Chess 7an
Beslutades att äska medel för en Yes2Chess tävling för sjunde klass. Tävlingen kommer
att ha samma upplägg som Yes2Chess 5an och 6an.

§8.

Schackfyranmästaren
Beslutades att äska medel för att förmå fler distrikt att arrangera
Schackfyranmästartävlingar. Medlen ska användas till hjälp med utskick och
tävlingsstöd.

§9.

Regioninstruktör Västergötland
Beslutades att uppdra åt Anders och Kent att ta fram uppgifter om bidragsreglerna i
Västra Götalandsregionen.

§10.

Budget 2019
Beslutade om följande äskanden:
• Ytterligare en Schackledarkurshelg
• Jämställdhetspolicy distrikten
• Yes2Chess 7an
• Kampanj Schackfyranmästaren till alla distrikt
• Unga ledare
• Bidrag till ytterligare ett sommarläger
• Fysiskt kommittémöte
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§11.

Övriga frågor
• Mötet beslutade om följande Key Performance Indicators (KPI) för kommittén:
.1. Antal deltagare i förbundets internettävlingar
.2. Hur stor andel av klasserna i Schackfyran spelar Yes2Chess 5an följande år
.3. Hur många och hur stor andel av deltagarna i Schackfyranmästarens
riksfinal är medlemmar i förbundet följande år (tjejer resp killar)
.4. Antal och andel klubbar med ungdomsverksamhet
• Mötet beslutade uppdra åt Stefan att ta fram en verksamhetsplan baserad på
föregående års verksamhetsplan med tillägg för de nya aktiviteter som beslutats
på detta möte.

§12.

Nästa möte
Beslutades förlägga nästa möte till tisdag 29 januari, kl 20.00 på Skype.

§13.

Mötets avslutande
Stefan Håkansson tackade mötesdeltagarna för ett bra möte och avslutade detta.

Kent Vänman
Protokollförare

Stefan Håkansson
Ordförande

