Protokoll fört vid Schack4ankommitténs möte via Skype
Fredag 22 januari 2010 kl. 19.00-21.00.
Närvarande
Jesper Hall, Per Hultin, Hans Johansson, Carl-Axel Nilsson, Niklas Sidmar och Rasmus Myklebust.
§1 Mötets öppnande
Jesper Hall hälsade gruppens ledamöter välkomna och förklarade därefter mötet öppnat. Den
föreslagna dagordningen godkändes.
§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 Lottningsprogrammet
Rasmus Myklebust rapporterade att det i dagsläget finns en särskild Schack4anversion av
lottningsprogrammet. Det finns dock fortfarande en del som behöver fixas till i programmet och
Rasmus fick i uppdrag att tillsammans med Christer Sandberg åtgärda dessa saker under de närmaste
två veckorna. Per Hultin skall fungera som bollplank i arbetet.
Rasmus önskade också att de som använder sig av programmet och upptäcker buggar eller andra fel
skall meddela honom detta, så att felen kan åtgärdas.
§5 Status på tävlingen
De flesta distrikt är igång med Schack4an. Deltagarmässigt ser det ut som vi ligger på samma nivå
som föregående år, dvs ca 9000 deltagare.
Roslagen, Göteborg och Östergötland genomför kommunkval i större utsträckning än tidigare och ser
ut att gå framåt och dessutom är Eskilstuna och Haparanda nya som Schackfyranområden. Till detta
kan läggas att kvaliteten på tävlingen överlag har blivit bättre
I Dalarna och Värmland ser det ut att bli mindre verksamhet än förra sösongen.
§6 Ekonomisk översikt
Den prognos som presenterades vid föregående möte, dvs ett underskott på ca 30 000 kronor
jämfört med budget, har inte förändrats nämnvärt.
§7 Sponsorsökande
Vi har i dagsläget ingen som jobbar med att söka sponsorpengar till Schack4an. Jesper Hall betonade
dock vikten av sponsorpengar och föreslog att kommittén skulle göra en framställan till
Schackakademin om att få deras hjälp i arbetet med att söka sponsorer.
Kommittén beslutade enligt Jespers förslag.

§8 Fonder och stiftelser
Jesper Hall informerade om att han under den senaste tiden lagt mycket tid på att söka pengar ur
fonder och stiftelser. Framför allt har han sökt pengar till Skolschackklubbsprojektet och till att på
olika sätt utveckla Schack4anväskan.
Ett resultat av arbetet är att Hallands Schackförbund har fått 200 000 kronor av Region Halland för
att inleda en regional satsning på Skolklubbsprojektet.
Sedan tidigare har vi gjort en ansökan till Allmänna Arvsfonden och i mars väntas svar på denna
ansökan.
§9 Nyhetsbreven
Produktionen av nyhetsbreven fortgår och nästa nyhetsbrev kommer ut före vecka 7. Niklas tar gärna
emot material och uppslag till nyhetsbreven.
§10 Riksfinalen
-Vårt mål med årets Riksfinal är i första hand att göra en riktigt bra tävling. Tidsmässigt ligger vi bra
till, men vi bör komma igång på allvar med planering och funktionärsrekrytering under februari/mars.
-Kontraktet med Globen är klart men inte underskrivet. Per Hultin kommer tillsammans med
representanter för Globen att ta fram en möbleringsskiss.
-Per ansvarar för planeringen av Riksfinalen och tar fram ett planeringsdokument för att ha struktur
på arbetet med tävlingen.
-Ett möte med Peter Hlawatsch är bestämt till den 15 februari då försäljningen i Globen skall
diskuteras. Vårt mål att ha en försäljning under riksfinalen på ca 200 000 kronor.
-Kommittén beslutade att den ersättning på 300 kronor per funktionär som betalats till funktionärens
klubb ut för deltagande under riksfinalen kommer att gälla även under årets rikfinal.
§11 Hederskodexen
Kommittén beslutar att den framtagna hederskodexen skall ingå i det informationsmaterial som
finallagen får. Från och med nästa år skall den ligga med i Schack4anväskan, den skall läggas upp på
hemsidan och någon gång under nästa säsong skall den finnas med i ett nyhetsbrev.
§12 Säljmaterial
Inget har skett på den här punkten sedan senaste mötet. Per Hultin arbetar vidare med frågan i mån
av tid.
§13 Schack3an i Norge
Jesper Hall informerade om att han haft samtal och information om Schack4an med Norska
schackförbundet och att norrmännen åtminstone tidigare varit intresserade av ett nära samarbete
med oss angående Schack4an.
§14 Helsingborg
Helsingborg startade med Schack4an ifjol. I Helsingborg finns det en organisation, HISO, som jobbar
med att arrangera tävlingar inom åtta sporter för barn i Helsingborg. Förra året hade organisationen
10 000 barn i sin verksamhet och de har en del långtidsarbetslösa anställda i sin verksamhet. HISO
har nu fått en person anställd på fyra månader för att genomföra Schack4anbesök i skolorna, vilket
förhoppningsvis kan leda till att Schack4an i Helsingborg växer.
Schackfyrankommittén är positiv till att just prova ett samarbete med HISO under våren och se vad
effekten blir. Per kommer att hjälpa till med de första klassbesöken.
§15 Projekt Skolschackklubbar
Jesper Hall har under hösten provat Projekt Skolschackklubbar i Lund.
Några av de slutsatser som Jesper har dragit är:

•
•

•

Vikten av Schack4an. Rektorer och lärare måste se vikten av schack och Schack4an är en bra
grogrund för just detta och för en fortsatt schacklig verksamhet.
Bra utbildningsmaterial. Ett bra utbildningsmaterial måste till. Personalen som jobbar med
barnen i skolan är duktiga på pedagogik, men kan inte så mycket schack. Materialet måste
vara enkelt och lättfattligt.
Lärarkurser. Lärarkurserna är viktiga och Craafordska stiftelsen har gett projektet ett bidrag
på 15 000 kronor för att genomföra en lärarkurs till hösten.

§16 Halland
Region Halland har gett Hallands Schackförbund 200 000 kronor för att Fredrik Hillertz ska jobba med
att skapa skolschackklubbar. Om starten blir lyckad ser det som om Region Halland kommer att satsa
ytterligare 500 000 kronor per år i två år på projektet.
§17 Schackma Gahndi 2 + nytt utbildningsmaterial
Jesper Hall har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial för att kunna användas i Schack4an och i
Skolschackklubbsprojektet. Materialet är gjort för att kunna aktivera eleverna och det är enkelt, så
både lärare och föräldrar som inte är schackspelare skall kunna använda det tillsammans med
barnen.
Schackma Gahndi 2 kommer ut i mitten/slutet av februari.
§18 Riksinstruktör
När det gäller tillsättandet av tjänsten som riksinstruktör så har intervjuer genomförts, men om det
blir en tjänst och vem som i så fall får den är i dagsläget inte klart. Beslut lär fattas under CS-mötet
kommande helg.
§19 Övriga frågor
Anil Surender gör just nu en utredning om hur den framtida organisationen av SSF skall se ut. Detta
kan påverka Schack4ankommittén, men inget lär ändras förrän efter sommarens kongress, då det blir
den nya styrelsen som beslutar om organisationen.
§20 Nästa möte
Nästa möte blir fredag 9/4 och lördag 10/4 i Lund.
§21 Avslutning
Ordföranden Jesper Hall avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
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