
Möte Klubbschackskommittén 
Skype 5 februari 2019, 20.00-21.30 

Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Andreas Råvik, Joel Sjöstrand, Mats Sjödin (adj) och Kent 

Vänman (adj. 

Frånvarande: Anders Kvarby 

 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Stefan hälsade alla välkomna till mötet. 

  
§2 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
  
§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 prognosen är ca 15.000 deltagare innevarande säsong. 

b) Yes2Chess 
Kent rapporterade att det är 385 lag som deltar i Yes2Chess 2019. 

c) Sikta mot stjärnorna 
Kent rapporterade att det är 110 lag som deltar i Sikta mot stjärnorna 2019. 

d) Schackledarkurs 
Joel och Mats rapporterade att januarikursen i Hallsberg (nivå 1) var lyckad och 
samlade 18 deltagare. Nästa kurstillfälle är planerat till månadsskiftet 
augusti/september. 

e) Klubbverksamhet 
Mats rapporterade att det nya ungdomsmaterialet används på en del klubbar i 
landet. 

f) Dam- och tjejschack 
Anders hade skickat in en skriftlig rapport. 

• Tre referensgrupper ska bildas. En för damelit, en för klubbschack och en 
för skolschack  

• Damelitgruppen är bildad och ett första möte har hållits. Medlemmar i 
referensgruppen är Pia Cramling, Susanna Berg Laachiri och Emilia Horn. 
Även Inna Agrest har deltagit mailledes, men har ännu inte bestämt sig 
om hon vill ingå i gruppen. I det första mötet deltog Susanna och Emilia 
som träffade Jesper och Anders. Pia och Inna hade skickat mail med sina 
synpunkter och idéer. Mötet handlade om att göra en behovsanalys och 
att samla idéer på åtgärder. 

• Referensgruppen för skolschack är till två tredjedelar bildad, men inget 
inledande möte har hållits ännu. Medlemmar än så länge i denna grupp 
är Maria Helle och Ester Eriksson. Rekrytering av den sista personen 
pågår. 



• När det gäller referensgruppen för klubbschack så pågår också 
rekrytering, men en person är klar – Victoria Strömberg. 

• När alla tre grupperna är kompletta och att inledande möten har hållits 
så behöver vi sätta mål för projektet. Olika mål för de tre olika 
områdena. 

• När det gäller konkreta frågor så behöver vi hitta ett bra sätt att hantera 
dessa, helst inom ramen för respektive ordinarie kommitté. 
Projektgruppen (Jesper och Anders) kan lägga fram förslag till beslut och 
bidra med finansiering utöver kommitténs budget, men för att få en 
konsekvens i bedömningar så anser vi att besluten ska tas i respektive 
kommitté. 

• Det har också kommit en ansökan om bidrag till ett tjejläger i sommar.  
Ansökan kommer från Johanna Nabbing som representerar ”Flickschack 
inom Göteborgs SF”. Projektgruppen är positiv, men behöver vägledning 
vad gäller bidragsnivå och om ett eventuellt bidrag ska vara förknippat 
med någon form av motprestation. 

• I övrigt så fanns damschack med på dagordningen vid distriktsmötet i 
Hallsberg i slutet av januari.  Anders visade en del statistik och exempel 
på synpunkter och idéer från damer och flickor. 

g) Ekonomi 2018 
Preliminärt har KSK ett överskott på 8.000 kr i förhållande till budget för 2018. 

h) KPI 2018 
Mötet uppdrog åt Kent att rapportera KPI:er för 2018 till styrelsen. 

  
§6 Prioriteringar inför CS budgetbeslut 2019 

Kommittén beslutade att prioritera projekten ”Unga ledare” 60.000 kr och 
”Regionkonsulent i Skåne” 70.000 vid CS budgetmöte i Norrköping. 

  
§7 Förläggande av schackledarkurser 2019 

Beslutades att schackledarkursen 31/8-1/9 (nivå 1 + nivå 2) förläggs till Hallsberg. 
  
§8 Regionkonsulent 

Mötet beslutade att Kent fortsätter den påbörjade dialogen med de tre Skåne-distrikten 
om möjlig regionkonsulent i Skåne. 

  
§9 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor diskuterades. 
  
§10 Nästa möte 

Beslutades förlägga nästa möte till tisdag 23 april 20.00 på Skype. 
  
§11 Mötets avslutande 
 Stefan tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Kent Vänman    Stefan Håkansson 


