Möte Klubbschackskommittén
Skype 28 januari 2020, 20.00-21.30
Närvarande: Stefan Håkansson (ordf), Joel Sjöstrand och Kent Vänman (adj)
Frånvarande: Anders Kvarby och Andreas Råvik
§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
De första Schackfyrantävlingarna för säsongen har genomförts. Det är, som alltid,
vanskligt att bedöma intresset. En kvalificerad gissning får bli ca 15.000
deltagare. Dvs ungefär samma siffror som de senaste åren.
Det är klart med två riksfinaler för 2020. Tävlingarna spelas i Helsingborgs Arena
(30/5) och Fyrishov, Uppsala (31/5).
Nytt för i år är en riksfinal även för Schack56an. Det är en tävling av samma snitt
som Schackfyran, men som omfattar två årskurser. I Stockholm är tävlingen stor,
men i övriga landet nästan obefintlig. Förhoppningen är att en riksfinal för
Schack56an ska innebära att fler distrikt väljer att genomföra
kvalificeringstävlingar även till denna. Huruvida Schack56an skulle kunna
innebära en konkurrens med Yes2Chess är svårt att bedöma. Schack56ans
riksfinal avgörs i Uppsala parallellt med Schackfyrans dito.
En Schackfyranbesökarutbildning är under planering med ambitionen att alla
våra instruktörer på sikt ska vara licensierade. Genomförande första gången
under 2020.
b) Internettävlingar
Internettävlingarna är igång. Deltagarantalet ligger totalt på ungefär samma
siffror som förra säsongen. Det är dock den nya klassen y2c7an samt ökningen i
Sikta mot Stjärnorna som ”räddar” oss.
y2c5an 222 klubbar (95%)
y2c6an 114 klubbar (78%)
y2c7an 30 klubbar (NY)
sms140 lag (127%)

c) Schackledarkurser
Det är klart med Steg 1-utbildningar i Malmö (5/4) och Stockholm (22/3).
Inbjudan publiceras den närmaste tiden. En Steg 2-utbildning är planerad till
Hallsberg (29-30/8).
d) Klubbverksamhet
Inga särskilda aktiviteter genomförda sedan förra mötet.
e) Dam- och tjejschack
Inget nytt att rapportera
f) Ekonomiuppföljning
Stefan rapporterade att kommittén i styrelsens preliminärbudget för 2020
erhållit en balanserad budget (exkl löner och bidrag).
g) Regionkonsulenter
En utvärderingsträff med distrikten i Skåne kommer att genomföras den 19/2.
h) Läger
Erbjudande om stöd till sommarläger 2020 har publicerats på schack.se.
Ansökningstiden går ut den 31/1. Hittills har det inkommit intresseförfrågningar
från Lunds ASK, Örgryte SK samt SportsHeart/Trojanska Hästen.
§7

Övriga frågor
Inga övriga frågor aktualiserades.

§8

Nästa möte
Nästa möte förläggs till Skype tisdag 28 april 2020, kl 20.00.

§9

Mötets avslutande
Stefan tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
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