
Möte Klubbschackskommittén 
Skype 12 november 2019, 20.00-21.00 

Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Anders Kvarby, Andreas Råvik, Joel Sjöstrand, 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 intresset för Schackfyran är normalt. Västergötland och 
Gävleborg får hjälp att utveckla sin Schackfyranverksamhet. Vad gäller riksfinalen 
lutar det åt en tvåfinalslösning, men inga avtal är tecknade ännu.  

b) Internettävlingar 
Kent rapporterade att intresset för internettävlingarna varit svalare än väntat. 
Antalet anmälningar i Yes2Chess är 40% lägre än förra året, men det finns 
fortfarande tid att anmäla sig.  

c) Schackledarkurser 
Inga kurser genomförda sedan förra mötet. Planen är att genomföra två 
endagskurser (Sthlm o Malmö) samt en Nivå 2-kurs i Hallsberg. 

d) Klubbverksamhet 
Inga särskilda aktiviteter genomförda sedan förra mötet. 

e) Dam- och tjejschack 
Anders rapporterade att de tre referensgrupperna rullar på. Liksom 
träningsgrupperna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nordic Queen har 
genomfört en sammankomst i Stockholm med deltagare från Danmark, Norge, 
Sverige, Island, Finland samt irländskan Alice O’Gorman, som har gjort en 
undersökning om jämställdheten inom schacket inom ECU. Förbundet emotser 
med intresse denna rapport. Damer och tjejer kommer att erbjudas gratis 
startavgift vid GP-tävlingen Elite Hotels Open i Växjö. Det finns också planer på 
ett särskilt SM i snabbschack för kvinnor. 

f) Ekonomiuppföljning 
Den senaste ekonomiska prognosen för kommittén visar ett positivt ekonomiskt 
utfall under 2019 i förhållande till budget. Prognos -20.000 och budget -89.000. 

g) Regionkonsulenter 
Det fungerar bra för våra två regionkonsulenter. Petra besöker 120 klasser och 
Mikael har 100 anmälningar bara i Kalmar län. 

h) Läger 
Kommittén äskar om medel till lika många sommarläger som 2019. 



 
 

  
§6 Budgetäskande 2020 
 Kommittén beslutade äska medel från styrelsen till en verksamhet med ett netto på 

+1.900 kr (exklusive bidrag och löner), vilket skulle innebära en besparing med 78.000 kr i 
förhållande till prognos 2019 och med 91.000 kr i förhållande till budget 2019. 

§7 Övriga frågor 
Inga övriga frågor aktualiserades. 

 
§8 Nästa möte 

Nästa möte förläggs till Skype tisdag 28 januari 2020, kl 20.00. 
  
§9 Mötets avslutande 
 Stefan tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Kent Vänman    Stefan Håkansson 


