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Protokoll fört vid BRK-möte den 14-15 december 2001 i Göteborg.  
 
Närvarande: Ingemar Eriksson - ordförande, Göran Ohlson, Kenth Brilkman, Sigvard Olsson o 
Susanne Karlsson 
 
1. Mötets öppnande 
Ingemar hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
2. Förslag till Dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes. 
 
3. Sekreterare för mötet 
Susanne Karlsson utsågs som sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
5. Beslutad budget för 2002 

Aktivitet Kostnad 
Regionskonsulenter 50 000 
Arrangemang/Utbildning 50 000 
Projekt 2010 25 000 
Projekt Fadder 50 000 
Föräldrainsats SM 10 000 
Nyetableringsstöd 25 000 
Distr.besök/breddinsats 50 000 
Kommittémöten 30 000 
Slutf. Av distr.besök 0 

 
6. Ev. kvarvarande projekt/åtagande för 2001 
- Västergötland – Ingemar och Göran träffade Falköpings SK i Skara 2001-11-25. 
- Falköpings SK får 1 000:- till projekt ”Trollhättan”.  
- Värmland – Ingemar och Göran planerar träff med Värmlands SF i Karlstad,  
 
7. Beslutade projekt för 2002 med genomgång av hur det skall läggas upp och 
hur det ekonomiska åtagandet är  
Följande besök är beslutade för start våren 2002.  
- Dalarna – Ingemar och Göran planerar träff med Dalarna 2002-01-21.  
- Gotland – Ingemar åker till Gotland en vecka i febr/mars för Ungdomsledarekurs, 

skolbesök mm.   
- Mälardalen – Ska få bidrag till en Ungdomsledarkurs på 2 dagar 12-13 jan. 2002.  

Göran fick i uppdrag att be dem komma in med kalkylskrivelse, därefter bestäms 
summan.   
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- Projekt fadder – Sigvard fick i uppdrag att skriva ett informationsblad som ska gå 
ut till Sveriges alla distrikt. Göran fick i uppdrag att utifrån sina erfarenheter av 
årets distriktsbesök komma med förslag på distrikt och ev. kontaktpersoner som 
kanske är aktuella. Detta för att vi ska kunna komma igång så fort som möjligt 
under våren.  

 
8. Arbetsfördelning vid de olika beslutade projekten 
- Värmland – besöks av Ingemar och Göran. 
- Dalarna – besöks av Ingemar och Göran. 
- Gotland – kontaktas av Göran och besöks därefter av Ingemar. 
- Mälardalen – kontaktas av Göran.  
- Projekt Fadder – Sigvard skriver lapp för utskick och Göran ger förslag på lämpligt 

Distrikt. 
 

9. Nya ansökningar 
- Ung Vision, nybildad klubb i Göteborg, presenterade sig. Man har 80 juniorer f.n. 

och ökar.  De önskade i första hand hjälp med material och en grundkurs för 
ledare. På grund av att de redan är så stora beslöt vi att ge dem 20 spel utan 
klockor och grundutbildning för 7-8 ledare av Ingemar i Göteborg. 

 
Ingemar hade en idé om sommarlägerkurs i Flämslätt för ledare, som vi måste satsa 
mer på. BRK står för kostnaden, och det innefattar både nya och gamla ledare. Teori 
blandas med praktik, både i schack och andra aktiviteter. Vi behöver alla typer av 
ledare inom schacket. Alla, både hög och lågrankade är välkomna. De som inte alls 
kan spela schack, kan få lära sig schack av proffsen på lägret. Förslag på tidpunkt – 
Augusti, fredag middag till söndag eftermiddag.  
 
Regionskonsulent – arbetet med att avståndsbevaka och avståndsjobba i distrikt på 
håll är svårt. Vi känner, i nuläget, att denna satsning bara bör göras om någon 
anmäler intresse för sådant arbete utan för stora kostnader. De pengar som inte 
används kan i stället användas till fadderprojektet och lägerprojektet.  
 
Botnia-ansökan faller inte in under BRK, lämnas vidare till TK för behandling.  
 
10. Ev. distriktsbesök 2001-2002 med uppföljningar 
Utöver de besök som redan är beslutade enligt ovan besöks bara distrikt som önskar 
akut besök. 
 
11. Beslutsordning för projekt 
Inga besluts får tas av någon utan att de varit uppe för diskussion vid möte i BRK. 
 
12. Övrigt 
Nästa möte blir ihop med CS-mötet i januari. 
 
Göran har varit på möte med LSU-ledningen (Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer). Där kontaktades han av Robil Hadari, ordföranden för 
Assyriska Ungdomsföreningen, som undrade över möjligheter att ev. få bilda 
schackklubb i Södertälje. Göran fick i uppdrag att kontakta Robil och informera om 
hur man går till väga och vad en ny klubb får för starthjälp.  
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SM-föräldragrupp – Vid SM i Skara kommer BRK att få ta ansvar för genomförande 
av ev. grupp utöver de ordinarie spelgrupperna.  
Kenth och Susanne fick i uppdrag att inför nästa möte komma med ett mer detaljerat 
förslag, anpassat för Skara. 
 
13. Avslutning 
Ingemar tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Protokollförare   Justerat 
 
 
 
Susanne Karlsson   Ingemar Eriksson 
 
 
 


