
 

 

 

Protokoll – SK-möte 25 oktober 2012 

Deltagare: Anil Surender, Fredric Hillertz, Jesper Hall, Kent Vänman, Lennart Berglind, Mats Sjödin, Robert 
Danielsson  

 

§1. Mötets öppnande 
Anil öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet som hölls per Skype. Jesper chattade, 
eftersom han inte kom fram med ljud.  

§2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes i föreslaget skick. 

§3. Val av protokollförare 
Robert valdes till protokollförare. 

§4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

§5. Roberts TV-serie 
Jesper rapporterade att Bo Berg har varit i kontakt med SVT och fått ett erbjudande att kunna 
lägga ut TV-serien på hemsida för ett pris av 20.000 kr. Beslutades att Robert tar med en CD 
(om än i dåligt skick) till CS-mötet i november för att mötet ska kunna bilda sig en uppfattning 
om serien fortfarande är aktuell, eller om det känns som att tiden har sprungit ifrån den.  

§6. Sommarlägret 
Vårt årliga sommarläger planeras till tre dagar i veckan före midsommar för 30-35 kadetter (16 
år och yngre).  Diskuterades om vi ska planera för en elitgrupp som en del av 2013 års läger.  
En avsiktsförklaring från kommittén är att lägga 4-5 kkr extra för en tränare, som kan vara 
ett ”dragplåster” för aktuella elitjuniorer. Beslutades att 
-  kolla med EK angående den ökade kostaden. 
-  Kent ser över upplägget/konceptet för lägret. 
-  höra med Elitkommittén om det under 2013 ska skapas ett större koncept, som lägrets   
   elitgrupp kan knytas till. 

§7. Ansökningar 
Det jobbas på två fondansökningar rörande Schack i skolan.  
Den ena från Martin Göransson (som jobbar på provisionsbasis med fondansökningar för SSF) 
till Allmänna arvsfonden för utveckling av tävlingsverksamhet för skolschackklubbar samt 
utveckling av schacksiter för elever i skolschackklubbar respektive pedagoger.  
 
Den andra ansökan är från Johanna Strand till Reach for Play. Johanna söker i sitt eget namn för 
att få pengar för att kunna jobba ett år med Schack i skolan, dels med 
koncepten ”Schackmatte”, ”Schack som specialpedagogisk metod” och ”Schack som socialt 
verktyg” och dels med allmänt arbete inom skolschackklubbar och Schack4an. 

§8. Distansutbildningar vid Uppsala universitet och Malmö högskola hösten 2013 
Jesper har suttit i möten både med Uppsala Universitet och Malmö högskola och tror att det 



kommer att bli två distansutbildningar hösten 2013, en på varje ort. 
Eftersom Jesper hade problem med ljudet bordlades frågan till nästa möte. 

§9. Budget 2013 
Tidplanen för arbetet med 2013 års budget är följande: 
-  månadsskiftet okt/nov deadline för kommittéernas äskanden 
-  17-18 november  preliminär budget vid CS-mötet 
-  slutet av januari  besked om tilldelat anslag från Ungdomsstyrelsen 
-  februari   budgeten fastställs i samband med CS-mötet 
 
Anil presenterade ett förutskickat exceldokument innehållande ett budgetförslag som han tagit 
fram. I stort sett ligger kostnadsnivån kvar på samma nivåer som i innevarande budget vad 
avser Schack i skolan och Schack4an. Excelfilen kompletterades med ett worddokument med 
detaljer kring budgeteringen av skoltävlingarna.  
 
Skollag-NM 
Beslutades att SSF betalar ut resebidrag, som ungefär motsvarar de faktiska resekostnaderna. 
Detta underlättar administrationen för kansliet jämfört med om kansliet skulle boka biljetter 
för deltagare och medföljande. 
 
Schack i skolan  
Diskuterades om ytterligare en person ska anställas till hösten 2013. Beslutades att avvakta till 
efter Fredrics presentation på CS-mötet i februari med förslag till plan för skolschacket.  
 
Schackledarsite 
Uppdrogs åt Robert att kolla med Peter H om hans hemsidebudget täcker kostnader för 
diagram med lösning av ställningar. 
 
Undervisningsmatrial 
Uppdrogs åt Anil att ha en dialog med Jesper respektive Robert kring att köpa rättigheter för 
deras material. 

§10. Schack4an 
Statusrapport för Schack4an sköts till nästa möte. 

§11. Skolschackklubbar 
Kent rapporterade kort om status för skolschacklubbarna. Efter mötet kompletterade han med 
att det sedan skolstarten nu i höst har bildats 106 nya skolschackklubbar.  

§12. Skoltävlingar 
 
Skol-SM 2012 
Mats rapporterade att det vid årets skol-SM tävlingar i Norrtälje deltog 383 ungdomar. Detta är 
10 fler än förra året. Mest ökade klass F (+ 30 deltagare). Detta är positivt att de kommit med i 
skol-SM eftersom dessa juniorer förra året deltog i Schack4an.  
 
Representant till Nordiska SF:s skolkommittémöte 
Som representant på NSF:s skolkommittémöte i februari (mötet sker under individuella skol-
NM på Island) utsågs Lennart Berglind. Reserv är Kent. 

§13. Övriga frågor 
Det förelåg inga övriga frågor. 

§14. Nästa möte 
Nästa möte förlades till den 7 mars, klockan 21.00 per Skype. 

§15. Mötets avslutande 
Anil avslutade mötet och tackade för visat intresse. 


