Protokoll från möte i Skolkommittén

Tid och plats
Telefonmöte 2009-03-11, 20.00
Medverkande
Mats Sjödin, ordförande, Mats Johansson, Rebecka Geijer Michaeli, Hans Eric Vaarala
Ej närvarande: Maria Berg

1. Mötets öppnande
Mats S öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och tillägg gjordes för rapporter från Flick-SM och möte i Nordiska
skolschackkommittén.
3. Val av sekreterare och justerare för mötet
Till sekreterare valdes Mats J och till justerare valdes Mats S.
4. Regler
Regler för Skol-SM, Skol-SM för flickor och Skollags-SM antogs vid förra mötet.
Mats S ser till att de senaste versionerna finns tillgängliga på schack.se.
Arbetet fortsätter med övriga tävlingar för att under 2009 ha heltäckande regelverk för
samtliga våra tävlingar.
5. Arrangörer 2010
Ansökningstiden för 2010 går ut till helgen. Hittills finns flera ansökningar till Skol-SM och
Talangjakten. Intresse finns även för de andra tävlingarna så förhoppningsvis kommer det in
ansökningar.
Efter ansökningstidens utgång får vi arbeta mer aktivt med att få till en bra fördelning av
arrangemangen.
6. Arrangörer 2009
Mötet bekräftade det beslut som tidigare tagits via mail. Kadettallsvenskans kval tilldelas
Limhamns SK och SK Rockaden, Stockholm. Juniorallsvenskan tilldelas SK Rockaden,
Stockholm.
7. Flick-NM i Stockholm
Inbjudan ute och Hans Eric ansvarar för att hålla kontakt med den lokala arrangören.
Viktigt att vi får klart med det svenska deltagandet i samtliga klasser.
För klass A finns endast en kvalificerad via Flick-SM. Efter diskussion beslöt kommittén att
bjuda in både Inna Agrest och Nicole Loginger, förutsatt att ingen kostnad avseende boende
belastar SK. Skälet till detta är att dessa två var de bäst kvalificerade flickorna vid Skol-SM
2008.
8. Rapport från Flick-SM i Umeå
Arrangörerna i Umeå gjorde ett mycket bra arbete, men tyvärr blev antalet deltagare alldeles
för lågt.
9. Rapport från möte i Nordiska skolkommittén
I samband med individuella skol-NM i Torshavn hölls möte i nordiska skolkommittén. Till ny

ordförande utsågs Torsten Lindström, Danmark. Efter att ha lyssnat på situationen i övriga
länder kan konstateras att det nordiska utbytet ses som mycket viktigt för många av våra
grannländer. Ungdomsutbytet inom Norden fungerar väl och det gäller att vi kan skapa medel
för att fortsätta detta.
10. Ordförande SK
Mats Sjödin meddelade att han avgår som ordförande för SK och avser att lämna SK i
sommar. Nästa CS-möte utser ny ordförande för SK och förslaget från SK är Mats
Johansson.
11. Nästa möte
Inget beslut om tidpunkt för nästa möte.
12. Mötets avslutande
Mats S tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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