Protokoll SK-möte 23 januari 2014
Tid: 21.00-23.00
Plats: Skype
Deltagare: André Nilsson (ordf), Lennart Berglind, Mats Sjödin, Jesper Hall (adjungerad) och Kent
Vänman (adjungerad).
Frånvarande: Fredrik Hillertz
§1

Mötets öppnande
André Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till detta möte på
Skype.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Valfrågor
Kent Vänman valdes till protokollförare.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§5

Schackfyran
a. Lägesrapport
Kent Vänman bedömde att det blir en svag nedgång av deltagande i Schackfyran
under 2013/14.
b. Riksfinalen – kvalitetshöjning
Mats Sjödin och Kent Vänman redogjorde för de idéer till kvalitetshöjning som de
kommit fram till.
c. Riksfinalens framtid
Mats Sjödin och Kent Vänman lade fram ett förslag om riksfinalens framtid. I första
hand vill de att finalen delas upp med en tävling i Svealand och en i Götaland. I
andra hand en ökat stöd till arrangerande förening.

§6

Skolschackklubbar
a. Lägesrapport
Rapporteringen av medlemmar från skolklubbarna för 2013 tyder på en kraftig
minskning av antalet klubbar.

b. Omstart av skolklubbar
Många skolklubbar har meddelat att de just nu är vilande, men är intresserade av
att start om verksamheten. Jesper Hall fick i uppdrag att lägga ett förslag hur
skolklubbar ska fås att starta om.
c. Ersättare för Jesper Hall
Som tillfällig lösning under vårterminen beslöts att ersätta Jesper Hall med Martin
Göransson för insäljning av pedagogkurser och Johanna Valentin-Strand för
genomförande av pedagogkurser.
d. Utredning av skolklubbsprojektet
Tara de la Mere Christiansen har gjort en utredning av skolklubbsprojektet.
Ärendet bordlägges till nästa möte.
§7

Skoltävlingar
a. Regelöversyn
Mats Sjödin och André Nilsson har fått ett uppdrag att göra en regelöversyn av
skoltävlingarnas regler. Översynen är ännu ej klar.
b. Arrangörer 2014
Talangjakten: Kvarnbyskolan, Stockholm
Skol-SM: Ansökningstiden har förlängts till den 31/1
Skollag-SM: SK Rockaden, Stockholm
Kadettallsvenskan: Limhamn och Uppsala SSS
Juniorallsvenskan: arrangör saknas
c. Inbjudan till Talangjakten har kommit från Kvarnbyskolan. Kent Vänman fick i
uppdrag att putsa till denna.
d. Skol-NM 2014
André Nilsson åker som truppledare och Ralf Åkesson blir tränare.

§8

Arvsfondsprojektet
Jesper Hall informerade om att filmerna är under produktion. Nästa Workshop med de
medverkande skolorna kommer att genomföras i mars 2014.

§9

Workshop
André Nilsson, Jesper Hall och Kent Vänman under ledning av Tara de la Mere
Christiansen genomförde i december en workshop som en genomlysning av
kommitténs arbete och arbetsformer. Frågan bordlades.

§10

Tränings-/tränarsteg
Mats Sjödin och André Nilsson håller på att ta göra en översyn av förbundets
utbildningsmaterial. De presenterade ett skelett till sådant. Detta vann mötets gillande
och fick i uppdrag att slutföra detta arbete att ligga till grund för framtida beslut inom
området.

§11

Övriga frågor
Jentebrigad
André Nilsson rapporterade att man hoppas kunna starta verksamheten under våren.

Sommarläger
Läger i Skåne, Mellansverige (Fellingsbro) och vid SM planeras.
Andra happenings under SM
André erbjöd sig att genomföra ett Chock-SM.
§11

Nästa möte
Nästa möte planerades till 2014-02-20.

§12

Mötets avslutande
André Nilsson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Kent Vänman

Justeras

André Nilsson

