
Möte Klubbschackskommittén 
Skype september 3 september 2019, 20.00-21.45 

Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Anders Kvarby, Andreas Råvik, Joel Sjöstrand, Kent Vänman 

(adj) och Fredrik Lindgren (adj). 

 

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

  
§2 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg av två 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 schackfyransäsongen har dragit igång med sedvanliga 
materialbeställningar och inbjudningar. Fokusområden 2019/20 utreds. Ett 
förslag till Schackfyranbesökarelicens kommer att tas fram. 

b) Internettävlingar 
Kent rapporterade att den här säsongen kommer inbjudningar till 
internettävlingarna Yes2Chess och Sikta mot Stjärnorna skickas från kansliet. I 
stället för Postens neutrala kuvert håller snygga färgglada kuvert med spännande 
motiv tas fram för att locka fler till läsning av kuvertens innehåll i form av 
inbjudningar till respektive tävling. Styrelsen har beslutat att förbundet fortsätter 
med lagklubbar i Yes2Chess. Berörd personal kommer att få specialutbildning i 
kundbemötande. 

c) Schackledarkurs 
Joel rapporterade från den i helgen genomförda schackledarkursen i Hallsberg. 
Kurserna samlade 38 deltagare och var kryddat med en föreläsning av 
ungdomspsykologen Andreas Ohlsson om neuropsykiatriska 
funktionsvariationer. 

d) Klubbverksamhet 
Anders lyfte betydelsen av klubbarnas engagemang i skolschacket och ser gärna 
att fler klubbar startar satellitverksamhet vid skolor inom sina respektive 
upptagningsområdet. 

e) Dam- och tjejschack 
Anders rapporterade att referensgruppen för klubbschack har definierat sju 
prioriterade områden. Högst prioriterat visade sig ”hygien och hyfs” vara. Annat 
på listan är övergången från skolschack till klubbschack, speciella tjejaktiviteter, 
ledarfrågan, ökad aktivitet i tävlingar, nybörjarkurser vid större evenemang och 
hur man ska locka tillbaka spelare. Dessutom finns idéer om ett stort tjejläger 
sommaren 2020 samt önskemål om tjejsovrum vid Skol-SM.  

f) Ekonomiuppföljning 
Prognosen för 2019 visar -20.000 i förhållande till budget.  



g) Regionkonsulenter 
Kent rapporterade att våra två konsulenter ligger i startgroparna för en ny 
säsong. Fredrik Lindgren berättade att han gärna ser fler konsulenter, kanske så 
många som sex, om finansiering kan ordnas. 

h) Läger 
Kent rapporterade att deltagarsiffrorna i sommarens läger var följande: 
- 24 Göteborg 
- 20 Sports Heart, Stockholm 
- 21 Skåne 
- 7 Göteborg (tjejläger) 

  
§6 Schackfyrans riksfinal 
 Mötet beslutade att rikta in sig mot en tvåfinalslösning 2020, helgen 30-31 maj. Påtänkta 

spelorter är Västerås och Helsingborg. Kent Vänman fick i uppdrag att slutföra 
förhandlingarna under förutsättning att kostnaderna för spellokal i Helsingborg blir 
försumbara. 
 

§7 Övriga frågor 
a) Damschack 
Mötet uppdrog åt Anders Kvarby och Jesper Hall att ta fram ett policyförslag, hur 
punkten ”hygien och hyfs” ska kunna förbättras på lokal nivå. Förslag läggs fram för 
beslut i kommittén. Stefan fick i uppdrag att kolla vilka möjligheter det finns att 
anordna schackliga sidoaktiviteter för medföljande samt möjligheten till speciella 
tjejsovrum vid Skol-SM i Helsingborg. 
b) Schackledarutbildningar 2020 
Joel och Kent fick i uppdrag att ta fram ett förslag om kursprogram för 2020. 
Kommittén såg gärna att Nivå 1 kurserna förläggs lokalt (som endagarskurser) och att 
Nivå 2 och 3 kurserna även fortsättningsvis förläggs till Hallsberg. 

 
§8 Nästa möte 

Nästa möte förläggs till Skype tisdag 5 november, kl 20.00. 
  
§9 Mötets avslutande 
 Stefan tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Kent Vänman    Stefan Håkansson 


