
                     BRK - Bredd- och Rekryteringskommittén      

1/3 

 
Protokoll fört vid möte den 1-2 september 2001 i Malmö.  
 
Närvarande: Göran Ohlson - ordförande, Gunnar Lundberg, Kenth Brilkman, Sigvard Olsson o 
Susanne Karlsson 
 
1. Mötets öppnande 
Göran öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Kort genomgång av CS-mötet efter kongressen, i berörda delar 
BRK-kommittén bildades i april och Göran är ordf. fram till mötet i oktober. 
Göran, Mats Eriksson och Sven-Olof Andersson fick i uppdrag att titta på vilka konton 
och vilket arbete som bör falla in under kommittén. 
 
3. Info om möte 9 juli ”spec-arb grp för BRK-arb-uppg” (se bilaga) 
Göran, Mats Eriksson och Sven-Olof Andersson hade möte 9 juli.  
Kommittén kommer att inrikta sig på: 

1 – Underlätta och uppmuntra nybildning av klubbar. 
2 – Hjälpa klubbar och distrikt med problem. 
3 – Bistå vid och uppmuntra nyrekrytering av medlemmar. 
4 – Stimulera till breddverksamhet runt om i landet. 
5 – Genomföra kontinuerliga distriktsbesök. 

 
4. Info om möte 24 aug ”tfs/spel-lic/medl-reg—arb-grp” (bl a Sigvard/Göran) 
Gruppen funderar över olika typer av register och om man kan införa spelarlicens för 
spelare i t.ex. allsvenska serien, juniorallsvenskan och kadettallsvenskan. Även 
register kombinerat med eller utan TfS,  
 
5. Avstämning av BRK’s verksamhet 2001 sedan bildandet i CS 2001-04-21 
Bilaga – ”Distriktsbesök” 
Besök och utbildning har skett i de flesta distrikt. Utbildningar har utförts på de flesta 
platser där det önskats och en del är planerade under hösten.  
 
6. Återstående aktiviteter hösten 2001 
Göran ska slutföra distriktsbesök i de resterande distrikten och ev. sätta in 
utbildningarna som planerats och planeras. 
 
7. Utfallet mot budget  
Vad vi tror så håller vi oss fortfarande inom vår budgetram.  
Vi vill att kontonummerna läggs för BRK innan årsskiftet. 
 
8. Förslag till verksamhet för 2002 
Bilaga till protokollet – ”Projekt fadder”  
1 – Slutföra distriktsbesöken och dess satsningar som framkommit och framkommer 
vid resterande besök. 
2 – Projekt fadder, se bilaga. Vid godkännande i budgeten, i oktober, inleds 
marknadsföring av projektet. Det är ett komplement till de befintliga startbidragen och 
projektet ska inte påverka det.  
3 – Presentera idén om Internetspel vid seriespel i norra Norrland i div. 4,  för Kaj 
Engström och Jonas Burman. 
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9. Äskande av medel i CS’s budgethantering 27 okt avseende 2002 
Bilaga – ”Budget” och ”Förslag…” 
2 – BRK planerar in önskade utbildningar och ”köper” UK’s hjälp, med BRK’s budget. 
3 – Mindre projekt som kommer från initiativ från klubbarna och inte ryms under 
ordinarie Utveckling 2000 som ingår i PRUK eller som ingår i övriga BRK-budgeten. 
4 – Se bilaga 
5 – Engagera icke tävlingsspelande föräldrar till miniorer/kadetter/juniorer i anslutning 
till SM och Skol SM 2002 i aktiviteter som tex  

A – utbildning 
B – information  
C – nybörjarturneringar i snabbschack, med utlottade priser 
D – gemensamma träffar av social karaktär.  
Se bilaga. (I detta ingår att informera respektive arrangör.) 

 
Frågorna beträffande spelarlicens/TfS och registreringar behandlas i en särskild 
arbetsgrupp och är därför borttagen från vår budget och planering. 
 
BRK föreslår 50 kronor / aktivitet = ökning från 40 till 50 kronor ger 1 150 000 i 
budget  
Antal aktiviteter i hela Schack-Sverige:   

   År Antal aktiviteter 
1994      25 648  
1995       23 510  
1996       25 777  
1997       25 329  
1998       23 814  
1999       22 318  
2000       22 689  

 
10. Preliminärt förslag till verksamhet 2003 
Beslöts att stryka kolumn 2003 i gamla verksamhetsplanen och inte behandla 2003 i 
nuläget. 
 
11. Distriktsbesök, samordning med BRK 
Distriktsbesöken, som nu ligger under AU, ska kanske ligga under BRK. Detta gäller 
även övriga distriktsbesöken av CS-ledamöternas utanför BRK.  Vi föreslår att kontot 
överförs till BRK, men överlåter till AU att besluta om vårt förslag. 
Vårt förslag blir då till skattmästaren att alla distriktsbesök, även Ingvar Carlssons 
och övriga CS- ledamöter och BRK-ledamöter går in under BRK’s budget.  
 
12. Kontroll så att BRK inte kommer in på andra kommittéers områden 
Om BRK kommer över och in på andra kommittéers gränser, ska vi meddela berörda 
kommittéer och komma överens om ev. åtgärd ska göras. 
 
13. BRK-avsnittet i SSF’s årsredovisning 2001 
Det beslöts att Susanne ska skriva BRK’s avsnittet i årsredovisning 2001 och Göran 
ska skriva några rader om sina distriktsbesök.  
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14. BRK’s uppgifter och bemanning  
Med hänvisning till CS arbetsgruppsprotokoll från 2001-07-09 beslöts att med viss 
korrigering föreslå 1-5 under punkt 3. Uppgifterna kan utföras av kommitténs 
ledamöter eller personer som kommittén tillfrågar. Lämpligt antal i kommittén är 5 
personer, inkl ordförande.  
 
15. Övriga frågor 
Det beslöts att Susanne ansvarar för samordning med Kenth Brilkman och Kaj 
Engström inför framtidskonferensen i Jönköping. BRK står som en punkt på 
programmet under söndagen. Kenth och Susanne fick i uppgift att ersätta Göran, 
som är på FIDE-kongress i Grekland. 
 
Det finns EU-pengar ”återväxt” att söka för ungdomar och dess verksamheter. Det 
beslöts att Kenth ska ta reda på mer om saken. 
  
16. Nästa möte 
Nästa möte sker ca 11.00  i Göteborg 2001-12-15  
 
17. Avslutning 
Göran tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Tillägg: Efter avslutat möte presenterade Kenth en intressant spelvariant av 
stafettschack för oss, som vi sedan praktiserade i tvåmannalag senare under kvällen. 
 
Protokollförare   Justerat 
 
 
 
Susanne Karlsson   Göran Ohlson 
 
Bilagor. 

o 1/ Budget 
o 2/ Protokoll 9 juli 
o 3/ Protokoll 24 augusti 
o 4/ Projekt Fadder 
o 5/ SM-föräldraaktivitet 
o 6/ Distriktsbesök  

 
 
 


