SVERIGES SCHACKFÖRBUND
Projektkommittén

Protokoll

fört vid sammanträde i Stadshotellet i Skara den 7 juli 2002. Närvarande:
Kaj Engström, ordförande, Kevin Ong, Tobias Pettersson och Sigvard
Olsson.
1. Mötet öppnas
Kaj Engström förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.
3. Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte lades med godkännande till handlingarna.
4. Ekonomisk uppföljning
Projektkommittén har i årets budget 70.000 kr till verksamheten. Under
våren har 23.000 kr förbrukats. Kommittén räknar med att hålla budgeten
för 2002.
5. Marknadsföring
Sveriges Schackförbunds styrelse godkände vid sammanträde i april
Marknads-föringsplan och Kommunikationspolicy för förbundet. I
Kommunikationspoli-cyn ingår att kommittén byter namn till
Projektkommittén. I Marknadsförings-planen ingår en rad arbetsuppgifter
för projektkommittén. Den får det över-gripande ansvaret för
marknadsföringen av svenskt schack, den ska utse en per-son som granskar
verksamheten och fungerar som rådgivare, den ska svara för framtagande av
material och lista över möjliga arrangemang under Schackets dag och den
ska leda en bred ledarkampanj under säsongen 2002-3. Beslöts:
• att utse Tobias Pettersson till medieansvarig för hemsidor och Sigvard
Olsson till medieansvarig för press, radio och TV.

• att gå ut med information om innehållet i marknadsföringsprogrammet
direkt till alla ansvariga för klubbarnas och distriktens hemsidor. Sigvard
Olsson sammanställer information och Tobias Pettersson svarar för
distribution.
• att uppdra åt Sigvard Olsson att inleda arbetet med material och
arrangemang för schackets dag.
• att uppdra åt Sigvard Olsson att inleda arbetet med ledarkampanjen.
6. Utvecklingskonferens
Sveriges schackförbund utbildningskommitté anordnar den 7-8 september
en Utvecklingskonferens i Norrköping. I programmet ingår bland annat en
kort presentation av Marknadsföringsplanen samt information och
workshop kring Schackets dag. Beslöts:
• att utse Sigvard Olsson och Kevin Ong till kommitténs representanter
vid konferensen.
7. Utveckling 2000
Distrikt och klubbar har möjlighet att en gång om året söka bidrag till
projekt som utvecklar verksamheten. Ansökningarna behandlas som en del
av Sveriges Schackförbunds budgetarbete. Beslöts:
• att informera om möjligheterna att söka bidrag genom utskick och i
Tidskrift för schack.
• att uppdra åt Kaj Engströms att skicka kopior av de ansökningar som
inkommer till kommitténs ledamöter för yttranden via e-post.
8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålles i Umeå i anslutning till skol-SM. Sammanträdet
hålles delvis tillsammans med Breddkommittén för behandling av frågor
som rör Schackets dag.
9. Avslutning
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
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