Möte Klubbschackskommittén
Skype tisdag 25 juni 2019, 20.00-21.30
Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Anders Kvarby, Andreas Råvik, Joel Sjöstrand och Kent Vänman
(adj).
§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 det blev nytt deltagarrekord i Schackfyrans riksfinal med
2.550 deltagare. SAAB fanns närvarande som utställare och var mycket nöjda
med sitt deltagande. En nätenkät riktad till lagledarna (svarsfrekvens 63%) i
Schackfyran har genomförts som visade på en mycket positiv inställning till
tävlingen. Den här finalen hade kortats av från tidigare 10 till 8 ronder. 90% av de
svarande ansåg att tävlingen hade varit lagom lång.
b) Internettävlingarna
Kent rapporterade att samtliga internettävlingar är färdigspelade och att de efter
vissa inledande tekniska problem hade fungerat smidigt. I en genomförd
nätenkät till lagledarna (svarsfrekevens 45%). På frågan ”Hur sannolikt är det att
du skulle rekommendera våra internettävlingar till en vän eller kollega?” på
skalan 0-10 angav 62% värdena 9 eller 10. En förbättring i förhållande till 2018
(49%) och 2015 (32%).
c) Schackledarkurs
Inbjudan har gått ut till nästa schackledarkurs som hålls i Hallsberg 31/8-1/9. Den
här gången blir det kurser både på nivå 1 och 2.
d) Klubbverksamhet
Inget nytt att rapportera.
e) Dam- och tjejschack
Anders rapporterade att SSF lockar fler kvinnor med ELO 1800+ till den nationella
GP-serien genom att betala startavgifterna till de som deltar i minst tre
deltävlingar. Det kommer att hållas ett Nordic Queen Seminar i Stockholm och
inför nästa sommar diskuteras det ett en vecka långt träningsläger för tjejer.
Ambitionen i Team Sweden är att minst 30% ska vara tjejer. För närvarande är 9
av de 30 deltagarna i de två grupperna tjejer.
f) Ekonomiuppföljning
Anders rapporterade att kommitténs ekonomiska resultat efter halva
kalenderåret är något sämre än budget.

g) Regionkonsulenter
Kent rapporterade att en diskussion med Stockholms SF om ett framtida
regionkonsulentsamarbete pågår.
h) Läger
Kent rapporterade att det glädjande nog arrangeras många schackläger i
sommar. Av dessa stöttar SSF fyra stycken ekonomiskt. Anmälningsläget till
lägren är dock oklart.
§6

Schackfyrans riksfinal
Västerås SK har sagt upp avtalet om riksfinalen och intresserade arrangörer har sökts via
hemsidan. Mötet beslutade att de klubbar som visat intresse får två veckor på sig för att
redovisa sina förutsättningar att arrangera tävlingen.

§7

Övergången från Skolschack till traditionella schackklubbar
Anders lyfte svårigheterna med att överbrygga avståndet mellan förbundets
skolschackverksamhet och de traditionella schackklubbarnas ungdomsverksamhet.
Mötet uppdrog åt Anders att kontakta Axel om en artikelserie med goda exempel på hur
klyftan mellan skolschack och schackklubb kan överbryggas.

§9

Lagklubbar i Yes2Chess
Kent framförde farhågor för de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av
lagklubbskonceptet i Yes2Chess. Nyligen framtagen statistik visar att antalet skolklubbar i
förbundet som bildats genom pedagogkurser har minskat från 300 till 100 och trenden är
vikande. Diskuterade också möjligheten av att ge personalen utbildning i
kundbemötande. Mötet beslutade att lyfta frågan till styrelsen.

§10

Nästa möte
Beslutades att avvakta styrelsens mötesplanering innan datum för nästa möte fastställs.

§11

Mötets avslutande
Stefan tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
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