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Protokoll fört vid Schack4ankommitténs Skype-möte 
 
Måndag 18 augusti 2009; kl. 20.00-22.00, och Tisdag 25 augusti 2009; kl. 19.30-21.30  
 
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 Skype-mötet 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 Utvärdering av förra säsongen 
Ekonomisk översikt 

I förhållandet till budgeten från hösten ligger vi väl till. Vi ligger ca 50 000 kr på minussidan om 
budget, men detta har sitt ursprung i att vi gjort fler klassbesök än beräknat. Intäkterna har också 
blivit större än beräknat. Totalt sett ser kommittén att vi kan rättfärdiga den överdragna budgeten 
inför CS. Vi får utifrån detta resonemang och det ekonomiska resultatet påstå att vi nått målet för 
2008-09, dvs att få koll på ekonomin för Schack4an. Niklas Sidmar förbereder en ekonomisk 
presentation till CS. 
S4an och PWC 

Gustav Sigeman har för Schack4an-kommitténs räkning utrett vilka möjligheter S4an har för att få 
bidrag och stipendier. Utredningen har kostat 18 000 kronor och resultatet av utredningen har givit 
att vi bör söka pengar från Allmänna Arvsfonden. Gustav Sigeman skall också ”coacha” Niklas Sidmar 
och Jesper Hall i ansökningsförfarandet. Snittbeloppet som Allmänna Arvsfonden betalar ut är ca 1 
miljon så vi fortsätter med spåret att söka pengar därifrån. 
Jesper Hall skall träffa Schackakademin för att få information om vilka möjligheter som finns för 
sponsring av Schack4an. Mötet sker den 2/10-2009. 
När det gäller ett försök till samarbete mellan S4an-kommittén och Stefan Witz så är det ett projekt 
som vi avslutar i och med detta möte. Per Hultin har under lång tid sökt Witz, men han varken svarar 
på telefon, mail eller hör av sig till oss. 
Nya distrikt 

Under 2008/09 genomfördes det nya distriktsfinaler i Småland (Kalmar och Jönköping) och i 
Nordvästra Skåne. I Kalmar genomfördes 18 besök och 13 av besöken resulterade i deltagande i 
tävlingen. Det var fem kommuner som deltog i Kalmars final. I och med Schack4an kan nu Kalmar län 
söka landstingsbidrag, då de nått över gränsen för att kunna söka detta. I Nordvästra Skåne deltog 10 
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stycken klasser. Det ser ut, i dagsläget, som NV Skåne fått ”blodad tand” och kommer att satsa hårt 
på Schack4an under säsongen 2009/10. 
Schack4anboken 

Responsen på boken har varit odelat positiv från lärare och elever. Att få dela ut en bok till klasserna 
har varit mycket bra. Det har dock inte sålts en enda klassuppsättning, men något eller några 
exemplar har sålts varje vecka. Slutsatsen är att boken haft ett värde! 
Jesper Hall arbetar just nu med del 2 av boken och den kan komma ut i oktober/november. Jesper 
har planerat att göra tre stycken böcker i serien. Bok 2 och 3 skall vara naturliga fortsättningsböcker. 
Detta gör att vi kommer få mer försäljning av böckerna. 
Hemsidan-extrauppgifter+lärarhandledningen 

Niklas Sidmar har inte fått någon direkt respons på hemsidan under året. Kommittén anser dock att 
hemsidan har blivit mycket bättre under året. Hemsidan fortsätter att skötas av Niklas Sidmar och vi 
behåller den standard vi har idag. 
Informationsmaterial-fördjupningsmaterial+säljmaterial 

Ett behov som vi har är ett material till sponsorer och rektorer, dvs ett säljmaterial. Per Hultin får i 
uppdrag att jobba vidare med detta. 
Ett antal ”successtorys” skall tas fram för att informera om hur bra Schack4an är. Niklas Sidmar får i 
uppdrag att intervjua läraren från Krokom till nästa Nyhetsbrev. 
Schack4ans nyhetsbrev 

Nyhetsbreven har varit bra, men frågan är om vi når fram till lärarna. Planen för 2009/10 är att skicka 
ut nyhetsbrev som under 2008/09. Vi måste dock se till att få in e-mailadresser från lärarna. 
Kommitténs roll blir att informera distrikten om att de måste ta in e-mailadresserna. Niklas Sidmar 
får i uppdrag att gå ut med ett massmail till distrikten och informera om datum för riksfinalen, 
inhämtandet av e-mailadresserna mm.  
Lottningsprogrammet 

Defaultversionen av lottningsprogrammet är inte klart. Rasmus Myklebust har sett att Christer 
Sandberg har jobbat med lottningsprogrammet och lagt upp ny källkod. Rasmus Myklebust får i 
uppdrag att prata med Christer Sandberg om när en ny version av programmet blir klart. 
Schack4aninstruktörer 

När Per Hultin besöker distrikten får de vara med Per och se hur han instruerar under klassbesöken. 
De får också ett papper med ett förslag på hur ett klassbesök går till. De får också genomföra ett 
klassbesök där Per finns i bakgrunden och lyssnar och ger respons. I dagsläget behöver vi dock inte 
utbilda fler utbildare av instruktörerna. Per klarar av att utbilda de som skall göra klassbesöken. Vi 
behöver snarare fler som vill utbildas och genomföra klassbesök. 
Hederskodexen 

Per Hultin arbetar fortfarande med den och till nästa möte är den definitivt klar. 
Schackets dag 

Ett tidigare förslag var att genomföra en Schackets dag på Gröna Lund dagen efter Schack4ans 
riksfinal. Detta genomförde vi inte i år. Många klasser besökte dock Gröna Lund dagen efter ändå. 
Kommittén kollar med Peter Hlawatsch om han tycker detta är något som är bra att genomföra nästa 
år för att få sponsorer och mediarapportering. 
Hem och skola+föräldraföreningar 

Vi har inte gjort något för att nå ut med Schack4an till Hem och skola samt föräldraföreningar under 
2008/09. Under 2009/10 är detta något vi vill jobba vidare med. Kommittén ger Niklas Sidmar i 
uppdrag att ta fram ett adressregister till alla Hem och skola och föräldraföreningar. 
 
Sammanfattningsvis har säsongen 2008/09 varit bra då vi genomfört 976 klassbesök.   
 
§5 Säffle-Årjäng-Bengtsfors-Åmål-Mellerud 
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Schack4an-kommittén ger Björn Wiklund, Säffle SK, i uppgift att arrangera en kvaltävling till 
Schack4ans riksfinal i Schack4an-distriktet Säffle-Årjäng-Bengtsfors-Åmål-Mellerud. 
 
§6 Riksfinalen 2009/10 
Per Hultin har fått en ny offert från Globen gällande hyran av Annexet. Priset är på 80 000 kronor. Per 
Hultin har dock kontakt med Peter Hlawatsch gällande hur vi kan få sponsorer till Schack4an. För att 
få större exponering anser Peter H att ”stora” Globen är ett bättre alternativ än Globens Annex.  Per 
Hultin, Peter Hlawatsch och Jonas Sandbom, Stockholms SF, har besökt säljarna på Globen och 
diskuterat frågan om kostnaden av ”stora” Globen. Det förslag som vi lade fram för Globen är att 
Sveriges Schackförbund och Stockholms Schackförbund hyr ”stora” Globen två dagar och det totala 
priset är 200 000 Kronor. Av denna kostnad står SSF för 150 000 kronor för Riksfinalen.  
 
Frågan om i vilken lokal som vi skall arrangera Riksfinalen är kopplad till frågan om resebidrag och 
tyeckningstävlingen då en flytt av Riksfinalen till ”stora” Globen är förknippad med starkt ökade 
kostnader. Kommittén beslutar enhälligt att får vi det pris som vi förslaget till Globen så arrangeras 
tävlingen i ”stora” Globen och för att spara pengar till den ökade kostnaden för lokalhyran avskaffas 
teckningstävlingen och resebidraget. Inte heller i ”stora” Globen får vi sälja någon förtäring, men en 
förändring sen föregående år är att vi får utspisa våra egna funktionärer.  
 
I ”stora” Globen går det in ca 150 lag och det är inget problem att lotta en så stor tävling med 
lottningsprogrammet och det skall inte vara några problem att få fram funktionärer till en så stor 
tävling. Kommittén tar beslut om att Schack4andistrikten får skicka ett lag per tio startande lag i 
distriktsfinalen. 
 
§7 Regler 2009/10 
Kommittén beslutar att anta de regler som Per Hultin lagt fram med vissa korrigeringar. Se bilaga för 
reglerna. 
 
§8 Ersättningssystem för S4an-besök? 
Kommittén beslutar att vi behåller det ersättningssystem för klassbesök som finns idag, dvs 100 
kronor per besök. 
 
§9 Teckningstävlingen 
Teckningstävlingen avskaffas till säsongen 2009/10 för att spara pengar för att kunna arrangera 
Riksfinalen i ”stora” Globen. 
 
§10 Utskick från kansliet 
Niklas Sidmar har börjat kontakta de klubbar och disktrikt som har hört av sig till SSF för utskick av 
inbjudan till årets Schack4an. Idagsläget är det bara Falköping och Lund som hört av sig. I september 
och början av oktober, förespår Niklas, kommer det stora antalet utskick att ske. 
 
§11 Schack4an-material 2009/10 
Kent Vänman och Niklas Sidmar kommer att under vecka 36 att åka runt i Sverige med en lastbil och 
leverera Schack4an-material till distrikten och klubbarna. Jämtland och Norrlandsdistrikten får dock 
inget besök, utan där sker leveranserna som vanligt via post. 
 
Vi har eventuellt ett behov av ett demobräde för Schack4ans klassbesök. Det finns många lärare som 
efterfrågat detta. Rasmus Myklebust har ett förslag som Västmanlands SF använder sig av. Han tar 
med sig detta till vårt nästa möte i Göteborg den 6-7 november. 
§12 Hlawatsch affisch 
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Peter Hlawatsch har tagit fram en affisch med 16 stycken svenska stormästare. Han vill vi ska 
använda den till Schack4an. Vi tycker att affischen inte riktigt passar in i vår verksamhet, men till 
Skolklubbsprojektet och att sälja den på Riksfinalen tycker vi den passar in. Schack4an-kommittén 
beslutar att köpa affischer av Hlawatsch för 6 kr/styck och att varje lag som tar sig till Riksfinalen får 
en affisch. 
 
§13 Tröjor 
Peter Hlawatsch har visat Per Hultin tröjor med mycket bra kvalitet till bra priser, 17 kr/styck. Dagens 
inköpspris för en T-shirt är 50 kr/styck. Kommittén beslutar att vi köper tröjor genom Peter 
Hlawatsch leverantör. Per Hultin får i uppdrag att ta fram ett antal förslag till tryck på tröjorna. Per 
pratar med Monika M angående det grafiska. Förslagen tas med till nästa möte i Göteborg. Vi 
behöver också tröjor som når en bredare publik. 
 
§14 Skolprojektet i Lund 
Jesper Hall informerade om hur arbetet med skolprojektet han driver i Lund fortgår. Jesper har 
kontaktat 14 skolor och det är endast en skola som inte har svarat. Det ser i dagsläget ut att bli nya 
klubbar på sju skolor. Schack4an har varit en bra inkörsport till just bildandet av skolklubbar. Schack 
spelas på Elevens val och Skolklubbarna spelar på kvällstid. I slutet av projektet skall det spelas ett 
skolklubbsmästerskap. 
 
Vi har genom skolprojektet fått en ny typ av ledare i lärare och fritidspedagoger som är just duktiga 
pedagoger, men som inte kan något om schack. Jesper håller på att göra ett nytt material kring hur 
man lär ut schack, då det inte finns något lämpligt material för detta just nu. Under vecka 36 skall 
Jesper vara med på ett föräldramöte och presentera schacket. Under vecka 41 skall de nya ledarna få 
en kurs med Lars Holmstrand, professor i pedagogik.  
 
§15 Övriga frågor 

a) Bidragsansökan från Örebro. Örebro ansöker om 7000 kronor retroaktivt för lokalhyran till 
distriktsfinalen. Kommittén beslutar att Örebro får 5000 kronor av Sveriges Schackförbund. 
För att bidrag skall betalas ut i framtiden måste dock vi få vara med och besluten om vilken 
lokal som tävlingen skall spelas i och vad den kommer att kosta. 

§16 Nästa möte 
Mötet blir den 6-7 november 2009 i Göteborg. 
 
§27 Avslutning 
Ordföranden Jesper Hall avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
 
Hans Johansson  Niklas Sidmar   Jesper Hall 
Vid pennan.   Justeringsman   Ordförande 
 


