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Protokoll fört vid Schack4ankommitténs telefonmöte 
 
Tisdag 27 januari 2009; kl. 19.00‐21.00  
 
Närvarande 
Jesper Hall, Per Hultin, Hans Johansson, Rasmus Myklebust, Niklas Sidmar och  Carl‐Axel Nilsson. 
 
§1 Mötets öppnande 
Jesper  Hall  hälsade  gruppens  ledamöter  välkomna  till  det  här  telefonmötet  och  förklarade  det 
därefter för öppnat. Jesper presenterade dagordningen för mötet och undrade om det fanns några 
tillägg till de övriga frågorna.  
 
§2 Val av sekreterare 
Hans Johansson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§3 Val av justeringsman 
Niklas Sidmar valdes att jämte ordföranden Jesper Hall justera dagens protokoll. 
 
§4 Status på tävlingen 
Per Hultin informerade om hur statusen på tävlingen. Just nu går tävlingen väldigt bra. Detta är något 
som  är  generellt  för  året.  946  stycken  klasser  har  i  dags  datum  besöks.  Detta  är  ca  1/5‐1/6  av 
fjärdeklasserna i Sverige. Vi beräknar att ca 100 000 barn lär sig spela schack. Dalarna går framåt i år. 
Jämtland går också bra  i år med  sju kommunkval. Göteborg går också  framåt. Småland är ett nytt 
distrikt för året med förnärvarande 65 klasser som är med. Uppland går dock knackigt i år. Västerås 
går också lite knackigt i år. Vi har också fått spontananmälan från en klass i Medelpad och en klass i 
Karlshamn. 
 
§5 Ekonomisk översikt 
Det har inte hänt så mycket på den ekonomiska fronten sedan senaste mötet. Resultatet för 2008 blir 
som prognosen såg ut på förra mötet. Budgetförslaget från oss som kommer att  läggas fram till CS 
kommer att antas. 
 
§6 Sponsorsökande 
Efter många om och men blev ett möte mellan Per Hultin och Stefan Witz angående att samarbeta 
med  att  hitta  en  eller  flera  sponsorer  till  Schack4an.  På  mötet  koms  det  överens  om  att  ett 
samarbete skulle inledas och att två avtal skulle skrivas; ett mot kunderna och ett mellan honom och 
SSF. Det är ettårsavtal som skrivs, som sedan kan  förlängas. Avtalen är  idag  inte klara, men vi kan 
räkna med att de blir klara under februari månad. Tanken är att Stefan skall sälja om provision.  
 
§7 Fonder och stiftelser 
Niklas Sidmar har börjat med ansökan om nya klubbar med ungdomar i styrelsen. Ansökan skall vara 
inne hos Ungdomsstyrelsen den 1 april 2009.  Jesper Hall bad Niklas att  framöver sätta  in ett extra 
arbete på stipendiesökandet. 
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Arbetsgång: 
1. Jesper ger tre förslag på projekt som det kan gå att söka pengar på. Dessa går sedan ut på en 

remissrunda. 
2. Niklas Sidmar matchar förslagen på projekt mot de stipendier som går att söka. 
3. Stipendieansökan skrivs 

 
§8 Ekonomi – distrikten 
Kan  distrikten  bli  bättre  på  att  utnyttja  Schack4ans  varumärke  för  att  få  attraktiva  lokaler?  Vi  i 
kommittén måste bli bättre på att pedagogiskt föra fram lyckade distriktstävlingar och samarbeten så 
som  det  mellan  Schack4an  och  Malmö  Högskola.  Detta  gör  att  distrikten  kan  ”kopiera” 
framgångssagor. Detta ska vi presentera på vår hemsida och i nyhetsbrevet. 
 
Kommittén beviljar  retroaktivt Örebro  SS  ansökan om ett bidrag på 3000  kronor  för  lokalhyra  för 
föregående års Schack4a. 
 
Vi måste dock formalisera bidragsförfarandet när det gäller ansökningar om bidrag till lokaler. Endast 
nya distrikt ska få bidrag för lokalkostnader. Detta är en engångskostnad. Pengarna måste dock ligga i 
budgeten och Per Hultin får ett spelrum att kunna ”dela ut” bidrag till lokalhyran när han är på plats. 
Skulle det vara så att ansökan övergår den gräns som kommittén satt att Per kan ”dela ut” måste det 
upp till kommittén. 
 
2000‐3000 kronor har Per rätt att godkänna som bidrag. 
Uppåt 5000 kronor måste Per ta upp detta med kommittén. 
 
Dalarnas  ansökan  om  att  få  lokalkostanden  för  årets  Schack4an‐tävling  på  max  4000  kronor 
godkändes av kommittén. 
 
Flertalet distrikt når  inte  riktigt upp  till  landstingsbidragen. Kalmar  län  ligger på  gränsen  till  att  få 
bidrag. Vi måste hålla koll på detta fall, så att de verkligen får landstingsbidrag i år. 
 
Per Hultin och Niklas Sidmar  får  i uppdrag att hjälpas åt att kolla upp och stödja distrikten  i att  få 
landstingsbidrag. 
 
§9 Lottningsprogrammet 
En  defaultversion  har  skickats  till  Per  Hultin  från  Rasmus  Myklebust.  Per  har  börjat  skriva  en 
bruksanvisning för fullversionen. Per skriver klart bruksanvisningen och Rasmus kollar den innan den 
går ut på remiss. 
 
§10 Nästa nyhetsbrev 
Nästa nyhetsbrev beräknas komma ut  i slutet på februari. I nyhetsbrevet kommer vi ha  information 
från någon av de kommuntävlingar som Per besöker och hjälper till på.  
 
Vi  måste  bli  mycket  bättre  på  att  ”suga  upp”  mailadresser  till  lärare  som  är  intresserade  av 
Schack4an  för  att  kunna  skicka  det  direkt  till  dem  och  stimulera  dem  i  deras  arbete  mellan 
klassbesöken. 
 
§11 Riksfinalen 
Inbjudan är klar och har gått ut till kommittén. Inbjudan läggs i veckan som kommer ut på hemsidan. 
Vi kan också  idag presentera det  första  laget som är klart  för riksfinalen och det är Kinnarpsskolan 
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från Falköping.  Inbjudningen till riksfinalen delas också ut på distriktsfinalerna och anmälan skickas 
sedan in. 
 
Kommittén beslutar att SSF betalar 300 kr/funktionär till dennes klubb om han/hon hjälper till under 
riksfinalen. Kommittémedlemmarna får traktamente enligt CS‐villkor. 
 
När det gäller priserna till tävlingen har det innan mötet inte kommit in några offerter. Niklas tar tag i 
den här frågan omgående. 
 
Per kontaktar Globen för ett första möte med dem. Niklas kommer att följa med på det mötet. 
 
I dagsläget verkar det inte som om vi når upp till vår tanke med att ha 60‐65 lag i riksfinalen. Frågan 
är om vi ska ge dispenser? Kommittén beslutar att vi ligger lågt med att dela ut dispenser nu i början. 
Vi kan bli mer generösa  ju närmare riksfinalen vi kommer. Alla distrikt är säkert  intresserade av att 
skicka fler lag. 
 
Niklas och Per skall rekognosera inför nästa års tävling. Eventuellt kanske vi kan spela i den Ericsson  
Globe Arena. 
 
Niklas kollar med Jonas Sandbom angående funktioner från Stockholm till riksfinalen.  
 
Per skriver en arbetsbeskrivning/instruktion till de olika funktionerna som finns under riksfinalen, ex 
domare. 
 
§12 Teckningstävlingen 
Monica och Tony har accepterat att var jury tillsammans med Per. Per tar och hämtar teckningarna 
på kansliet. 1 mars skall vinnarna vara utsedda. 
 
Kommittén beslutade att vi fortsätter med tröjor som priser i teckningstävlingen. 
 
§13 Hederskodexen 
Per är i dagsläget inte riktigt klar med hederskodexen. Han jobbar vidare med den. 
  
§14 Säljmaterial 
Säljmaterialet är i dagsläget inte riktigt klart. Per jobbar vidare med det. 
 
§15 Schack4an i Norge 
Jesper  Hall  har  varit  i  Norge  mycket  nu  på  slutet  och  sålt  in  Schacka4an  där  till  ett  antal 
nyckelpersoner. Det ser ut som de kommer att starta Schack4an  framöver. Presidenterna  i Norges, 
Danmarks och Sveriges Schackförbund ska ha ett möte om just Schack4an som Norges president har 
bjudit in till. 
 
§16 Schackmaterial på nätet 
Jesper  har  pratat med  Robert Danielsson  och  han  är  intresserad  av  att  lägg  upp  sitt material  på 
Schack4an.se. Inget blir dock klart förrän Robert fått pengar från SSF för de rojalities som han skulle 
ha fått för det tryckta materialet. 
 
TeacherOnDemand. Jesper och Hans har haft samtal om Camtasia (skärmfångarprogram) och om hur 
man skapar filmer med schackinstruktioner. Jesper har kollat vad Camtasia kostar i inköp, men frågan 
är vem, vad och hur vi ska köpa in programmet. 
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Niklas jobbar med att hitta en sponsor till detta. Som helhet är det så att TOD är något vi vill jobba 
vidare med! 
 
§17 Nya klubbar 
Niklas berättade om nya klubbar  i Sveg, Orust och Borensberg har skapats. De två första klubbarna 
har en direkt koppling till Schack4an.   
 
§18 Projekt skolschackklubbar 
Jesper redogjorde för det utskickade förslaget och kommittén beslutade att Jesper kontaktar Skånes 
SF för att genomföra ett försök.  
 
Kommittén diskuterade också om man från SSF:s håll skulle gå ut med ett erbjudande om att starta 
skolklubbar för de lag som gått till Riksfinalen.   
 
§19 Övriga frågor 
Hade vi någon övrig fråga? 
 
§20 Nästa möte 
Mötet blev den 28/3‐09 i Malmö i samband med Skånes distriktsfinal av Schack4an. 
 
§21 Avslutning 
Ordföranden Jesper Hall avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
 
Hans Johansson    Niklas Sidmar      Jesper Hall 
Vid pennan.      Justeringsman     Ordförande 
 


