
Protokoll 
 
Skypemöte i Skolkommittén 
Tisdagen den 13 augusti 2013 
 
Närvarande: André Nilsson (ordförande), Mats Sjödin, Kent Vänman 
(adjungerad) och Jesper Hall (adjungerad) 
Frånvarande: Lennart Berglind och Fredrik Hillertz 
 
 
§1. Mötets öppnande 
André förklarade mötet öppnat. Lennart och Fredrik hade meddelat förhinder. 
 
§2. Fastställande av dagordning 
Den utsända dagordningen fastställdes. 
 
§3. Val av protokollförare 
André valdes till protokollförare och Mats Sjödin till justerare. 
 
§4. Föregående protokoll 
Eftersom inget protokollfört möte hållits sedan den 25 oktober förra året stämde vi av några saker: 
- Det har diskuterats att köpa loss TV-serien som sändes på 1980-talet med Hasse Alfredson som 
programledare. Just nu ligger bollen hos Bo Berg som verkar ha träffat något slags avtal med SVT 
på egen hand. 
- Johanna Strand Valentin har fått pengar till ett schackprojekt som kommer att bedrivas på heltid 
under tre år. Dessutom har SSF fått pengar till ett projekt som sträcker sig över två år på heltid med 
avstämning efter ett år. 
- Under våren 2014 är en kurs planerad vid Malmö högskola. Det blir en distanskurs med tre träffar. 
Kursen är en uppdragsutbildning på 7,5 poäng och målgruppen är pedagoger som har schack på 
skolan. 
 
§5. Schack4an 
Under året har deltagandet minskat från ca 12 000 deltagare till 11 000. Mötet beslutade att 
särskilda ansträngningar ska göras under nästa säsong i Södermanland, Örebro, Småland och 
Halland samt - om intresse finns - även Göteborg. 
 
§6. Skolschackklubbar 
En skolmästerskapsmedalj har tagits fram. För att stimulera skolschackklubbarna delar vi ut ett 
paket med några medaljer till intresserade, varefter de kan beställa fler själva direkt från 
Vasaboden. 
 
§7. Skoltävlingar 
- Mats håller koll på Skol-SM 2013. 
- Mötet beslutade att betänketider med tilläggstid ska införas i så stor utsträckning som möjligt i 
våra skoltävlingar. 
- Ett sent återbud från Växjö SK kom till finalen i Kadettallsvenskan. I första hand tillfrågas lagen på 
placeringarna därefter i södra kvalet, sedan motsvarande lag i norrkvalet. 
 
§8. Allmänna arvsfonden-projektet 
Projektet har redan startat och Jesper, som är ansvarig, berättade lite om hur det är upplagt. Under 
det första året ska 80 instruktionsfilmer produceras. Tre pilotskolor är involverade och i ett första 
skede ska en handfull provlektioner filmas för bedömning. 



§9. Kommittéstruktur, arbetsfördelning 
- För Schackfyran ansvarar Kent. 
- För Schack i skolan ansvarar Jesper. 
- För skol- och ungdomstävlingar ansvarar Kent och Mats gemensamt. 
- För kurser och lägerverksamhet ansvarar Kent. 
- För utbildningsmaterial ansvarar Jesper. 
 
§10. Uppdrag från kongressen 
Mötet tog en kort titt på vad kongressens uppdrag åt styrelsen betyder för oss: 
 
- De långsiktiga (treåriga) målsättningarna  är att öka medlemsantalet med 5 procent per år samt 
att få "aktivare medlemmar". Båda de uppdragen ligger i högsta grad på SK. Vi måste fortsätta att 
bilda skolschackklubbar och behålla de som redan har bildats. Ledarrekryteringen är högt 
prioriterad. 
 
- De kortsiktiga (ettåriga) målsättningarna är att öka effektiviteten inom skolschacksverksamheten. 
Kent redogjorde för vad som görs på det området. Tävlingsverksamheten ska ökas, och här ligger vi 
i startgroparna med skolmästerskap. Dessutom ska antalet verktyg för klubbar och distrikt ökas. En 
del av detta avhjälps i och med Jespers projekt. 
 
Dessutom har vi tillägget att öka antalet tjejer. Återigen faller ansvaret tungt på SK. 
 
§11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§12. Nästa möte 
Preliminärt fredagen den 11 oktober kl. 10, i samband med Skol-SM i Bromma. 
 
§13. Mötets avslutande 
 
Till nästa möte ska följande punkter tas upp: 
- Budget 2014 
- Representant till Nordiska SF:s skolkommittémöte 


	/Protokoll
	§1. Mötets öppnande
	§2. Fastställande av dagordning
	§3. Val av protokollförare
	§4. Föregående protokoll
	§5. Schack4an
	§6. Skolschackklubbar
	§7. Skoltävlingar
	§8. Allmänna arvsfonden-projektet
	§9. Kommittéstruktur, arbetsfördelning
	§10. Uppdrag från kongressen
	§11. Övriga frågor
	§12. Nästa möte
	§13. Mötets avslutande


