SVERIGES SCHACKFÖRBUND
Projektkommittén

Protokoll
fört vid sammanträde i Svenska mässan, Göteborg, den 16 juli 2004.
Närvarande: Sigvard Olsson, ordförande, Tobias Pettersson och Kevin Ong.

1. Mötet öppnas
Sigvard Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Förslag till dagordning godkändes. Till sekreterare valdes Sigvard Olsson och
till justeringsman Tobias Pettersson.
3. CS-information
Sigvard Olsson informerade om ärenden som varit uppe vid det senaste styrelsemötet och som direkt berör projektkommittén.
4. Ekonomi
Kommittén har i budgeten 5.000 kr till sammanträden och 30.000 kr till projekt.
Resultatrapporten för första halvåret visade att anslaget till sammanträden är i
stort sett förbrukat medan det finns pengar kvar på kontot för projekt.
5. Veteranverksamhet
Projektkommittén har fått styrelsens uppdrag att utreda hur veteranverksamheten
fungerar i de nordiska länderna. Frågor har skickats till de nordiska förbunden
och svar har erhållit från Färöarna och Norge. Beslöts:
- att uppdra åt Sigvard Olsson att slutföra utredningen.

6. Norge-match
Styrelsen sa vid senaste sammanträdet nej till en match på Svinesunds-bron
2005, för att markera att 100 år gått sedan Norge blev självständigt. Kontakten
med Norge har fortsatt och olika alternativ diskuterats. Norges senaste förslag är
en landskamp som träning inför lag-EM 2005. Beslöts:
- att redovisa de senaste kontakterna med Norge vid nästa cs-möte.
- att föreslå att tävlingskommittén övertar ärendet.
7. Marknadsföring
Sveriges schackförbunds styrelse antog vid sammanträde i april 2002 Plan för
marknadsföring av svenskt schack. Styrelsen begärde vid sammanträde i
februari 2004 en uppföljning av planen med förslag på konkreta åtgärder. PK:s
uppföljning bordlades vid senaste sammanträdet. Konstaterades att inget framkommit som föranleder ändring av PK:s uppföljning.
8. PK 2004-5
Sigvard Olsson redovisade förslag till förändring av Sveriges schackförbunds
kommittéer. I förslaget ingick att projektkommittén skulle slås samman med
utbildningskommittén och breddkommittén till en utvecklingskommitté. Inga
invändningar framfördes mot en sådan förändring.
9. Avslutning
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Sigvard Olsson

Justeras: Tobias Pettersson

