Protokoll nr 4-2002 fört vid BK-möte den 27 sept 2002 i Umeå på
Scandic Hotel Plaza.
Närvarande: Kenth Brilkman, Alexander Jogren, Göran Ohlson, Susanne Karlsson
och Sigvard Olsson. Frånvarande: Ingemar Eriksson.

1. Mötets öppnande
Göran, ställföreträdande ordförande, hälsade alla välkomna till Umeå. Speciellt
välkommen önskades Alexander, därefter öppnades mötet. Göran informerade om
att han gått igenom dagordningen och en del uppkomna idéer med Ingemar per tel
tidigare under eftermiddagen och att en avstämning även skulle ske efter mötet.
2. Förslag till Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes, med tillägg för punkterna budget 2003 och
supporter- och framtidsgruppen.
3. Sekreterare för mötet
Susanne utsågs som sekreterare för mötet.
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll, nr 3-2002, godkändes och lades till handlingarna.
5. Rapporter, ekonomi
- Projekt Fadder – totalt utbetalt belopp är 12 500 kronor.
- Dalarna – Orsa har fått 5000 kronor.
- Dalarna – ny klubb nummer 2 har fått 5 000 kronor.
- Nordvästra Skåne – ny klubb har fått 2 500 kronor.
- Nyetableringsstöd – använt 0 kronor.
- Sammanträdeskontot – cirka 6 000 kronor disponerat.
- Distriktskontakter – cirka 5 000 kronor utbetalt.
- Personkonsulenter – cirka 5 000 kronor utbetalt, till Värmland och Dalarna.
- Utbildning – använt 0 kronor – lägerkursen ställdes in pga. för få anmälda.
- Projekt småklubbar – använt 0 kronor.
Av totalbudgeten på 290 000 kronor har vi nyttjat cirka 50 000 kronor.
Kommittén har fortfarande inte fått redovisning från Skånes SF avseende kurser år
2001 och därför är inga pengar utbetalade ännu.
6. Nya ansökningar
Inga nya ansökningar har inkommit.
7. Idéer
Mötet beslöt att inför Schackets dag 2003 bör alla distrikt besökas mellan 15 januari
och 15 maj för information om följande:
- Schackets Dag – deltagande, planering och genomförande för
klubbarna.
- BK:s stödverksamhet – nyetableringsstöd, projekt fadder och
projekt småklubbar.
- Medlemstidning – tidsläget, proposition och ev koppling licens.
- Ledarutveckling – behålla, rekrytera och utbilda.

En översiktlig genomgång hur, och av vilka, distriktsbesöken skulle kunna
genomföras diskuterades. Ca 8-10 personer i CS och dess kommittéer med
tyngdpunkt på BK skissades på som ett tänkbart upplägg och där reseminimering
måste prioriteras i planeringen. Kostnaden preliminäruppskattades och lades in i
budgeten för 2003.
Läger 2003 i maj i stället för det i augusti 2002 som blev inställt är tänkbart men
beslut om detta tas i så fall senare i höst.
8. Budget 2003
Av budgeterade 290 000 kronor 2002 kommer mer än 200 000 kronor att finnas kvar,
vilket förs över till 2003 och utökar BK:s budget till totalt 430 000 kronor enligt
kontoplanen nedan;
Konto 4922
Konto 4951
Konto 4961
Konto 4971
Konto 4972
Konto 4973
Konto 4974
Konto 4975
Konto 4976
Konto 4977
Summa

25 000
30 000
100 000
50 000
50 000
25 000
50 000
10 000
60 000 döpas om till Schackets Dag
10 000
410 000

9. Skol-SM supporter- och framtidsgruppen
Skol-SM startar imorgon. Mötet önskar vår nye kommittéledamot Alexander lycka till,
då han deltar i tävlingen.
Kommittén genomför en tävling/aktivitet liknande den som genomfördes i Skara
under SM 2002, för de som inte är deltagare i Skol-SM. Mötet gick igenom de
praktiska åtgärderna inför denna aktivitet. Priser kommer att lottas ut bland
deltagarna – 5 spel och ev. skänkta böcker.
10. Övrigt
Nästa möte, tillsammans med PK, är planerat till i morgonkväll kl 1900 i anslutning till
spellokalen. Kommande BK-möte är planerat runt årsskiftet, innan distriktsbesöken
påbörjas.
11. Avslutning
Göran tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade detsamma.
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