
 

 

Protokoll SK-möte 7 maj 2014 

Tid:  22.00-23.00 

Plats:  Skype 

 

Deltagare: Lennart Beijer (ordf), Lennart Berglind, André Nilsson, Jesper Hall (adjungerad) och Kent 

Vänman (adjungerad). 

Frånvarande:  Mats Sjödin och Fredrik Hillertz 

§1 Mötets öppnande 

Lennart Beijer öppnade möte och hälsade alla välkomna. 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3 Valfrågor 

Kent Vänman valdes till protokollförare. 

§4 Föregående protokoll 

Frågan bordlades. 

§5 Rapporter 

a. Arbetsgrupp: Schackfyran 

Kent Vänman rapporterade att det totala deltagandet i Schackfyran blev bättre än 

väntat för 2013/14. Totalt deltog 11.664 barn i tävlingarna. En ökning med ca 500 

deltagare. Riksfinalen spelas den 17 maj. Det är 123 lag anmälda och finns en liten 

chans att slå deltagarrekordet 2.437 barn. En Schackfyrangrupp har bildats med 

följande medlemmar: Kent Vänman (sammankallande), Mats Sjödin, Lennart 

Beijer, Jörgen Karlsson och Åsa Lindgren. 

b. Arbetsgrupp: Skoltävlingar 

Arrangör till Juniorallsvenskan blir SS Manhem i Göteborg. Skollags-SM har spelats 

i Stockholm med 54 deltagande lag. En liten ökning sedan i fjol.   

c. Arbetsgrupp: Skolklubbar  

Högskolekursen har haft sin andra träff. Projektarbeten ska redovisas den 22 maj. 

Antalet bidragsberättigade skolklubbar under 2013 är ungefär 350 stycken. 

d. Schacknätet 

Jesper Hall rapporterade att nu har sex filmer publicerats och en ansökan om 

bidrag för år 2 inlämnats. 



e. Utbildning mm 

André Nilsson, Mats Sjödin och Jesper Hall har träffas och utarbetat en plan för de 

tre första nivåerna. SM-lägret är bemannat och några anmälningar har inkommit. 

§6 Regioninstruktörer 

Jesper Hall redovisade ett pilotprojektförslag  om regioninstruktörer i tre områden i 

Sverige. SK stödjer förslaget som hänskjuts till CS eftersom medel inte finns 

budgeterade. 

§7 Nytt instruktionsmaterial  

André Nilsson, Mats Sjödin och Jesper Hall har tagit fram en skiss som omfattar de tre 

första stegen i ett nytt instruktionsmaterial. Denna del skulle vara inbyggd i 

internetsidan ”Schacknätet” som ska tas fram med stöd av Arvsfonden. Gruppen 

föreslår att serien även ska finnas i bokform. SK beslutar att gå vidare med förslaget 

och ärendet tas upp på nästa CS-möte. 

§8 Nya hemsidor 

Jesper Hall har lagt ett förslag om att utveckla nya hemsidor för Skolklubbar och 

Schackfyran. SK beslutade att Jesper Hall kontaktar IK för att få deras synpunkter på 

hur detta i så fall ska gå till. 

§9 Utökat bidrag till Skollag-NM 

Nordiska Skolschackförbundet har ändrat på förläggningen av Skol-NM arrangörer och 

det har inneburit att det lag som kvalificerat sig till mellanstadiets tävlingar på Island 

får lika stort bidrag som lag som åker till Norge, Danmark eller Finland. André Nilsson 

anmälde jäv. SK beslutade att höja bidraget för laget som åker till Island från 7.000 till 

14.000 kronor. 

§10 Konfirmation av e-postbeslut 

a) Team Viking har ansökt om dispens om att använda spelare i Kadettallsvenskan med 

huvudmedlemskap i andra föreningar. SK avslog denna framställan. 

b) TK har lagt fram ett förslag om nya övergångsbestämmelser och vill ha SK:s 

synpunkter på förslaget. SK beslutade stödja TK:s förslag. 

§10 Nästa möte 

Inget datum för nästa möte fastställdes. 

§11 Mötets avslutande 

Lennart Beijer tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

Kent Vänman    Justeras 

     

    Lennart Beijer 


