Möte Klubbschackskommittén
Skype 25 april 2019, 20.00-21.15
Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Andreas Råvik, Joel Sjöstrand 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 Schackfyran samlade något färre än 15.000 deltagare
denna säsong. En minskning med 1%.
b) Yes2Chess
Kent rapporterade att tävlingen nått semifinal.
c) Sikta mot stjärnorna
Kent rapporterade att tävlingen nått kvartsfinal.
d) Schackledarkurs
Inget nytt att rapportera.
e) Klubbverksamhet
Inget nytt att rapportera.
f) Dam- och tjejschack
Anders hade skickat in en skriftlig rapport.
• I Team Sweden och Team Sweden Challenge eftersträvas minst 30%
tjejer.
• Ett tjejläger kommer att hållas i Göteborg 24-26/6.
• Schackakademien har beviljat bidrag till träningsgrupper i Stockholm,.
Malmö och Göteborg samt till startbidrag för damer i den nationella GPserien.
g) Regionkonsulenter
Kent rapporterade att avtalen med Halland och Småland har förlängts ett år och
sträcker sig nu till 2020-06-30. Avtal om regionkonsulent har också tecknats med
de tre Skånedistrikten för perioden 2019-04-01—2019-12-31. Petra Olsson har
anställts som regionkonsulent i Skåne under avtalstiden.

§6

Schackfyrans riksfinal
Västerås SK har sagt upp samarbetsavtalet och vi står sålunda utan partner 2020. Mötet
beslutade att söka efter nya partners i början av juni och då vara öppna för en
tvåfinalslösning. En tävling i Svealand och en i Götaland.

§7

Möte om skolschackets organisering
Jesper Hall har gjort en utredning om skolschackets organisering. Ett möte om detta
kommer att hållas den 26/4. Mötet uppdrog åt Stefan Håkansson att på mötet framföra
att kommittén vill att lagklubbskonceptet avslutas.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.

§10

Nästa möte
Beslutades förlägga nästa möte till tisdag 25 juni 20.00 på Skype.

§11

Mötets avslutande
Stefan tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
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