
  

 

Sveriges Schackförbund 
BK-protokoll nr 2003:1 
Stockholm 2003-01-03 

 

Protokoll fört vid BK-möte i Stockholm 
 
Tid:   2003-01-03 kl. 16.30 – 17.30 
     
Plats:  Hotel Scandic Continental i Stockholm  
 
Närvarande:  Ingemar Eriksson Ordförande  

Kenth Brilkman 
Göran Ohlson  
Susanne Karlsson  
Sigvard Olsson  

    
Frånvarande: Alexander Jogren  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Ingemar hälsade välkomna till mötet.  
 
2. Förslag till Dagordning 
Den utdelade dagordningen godkändes. 
 
3. Sekreterare för mötet 
Susanne utsågs som sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, nr 4 2002, godkändes och lades till handlingarna.  
 
5. Rapporter 
Rapport om hur SSF:s styrelsemöte beviljade budgeten för BK år 2003. 
 
Dalarna har sökt lönebidrag för Mats Sjödin under hösten 2003 och våren 2004., Under 
förutsättning att Mats Sjödin anställs under ett år till och att Dalarna engagerar sig i 
Schack4an med viss hjälp av Skolkommittén beslutade mötet att ge bidrag på 10 000 kronor 
under hösten 2003 och 5 000 kronor våren 2004. 
 
Skånes SF beviljades maj 2001 ett bidrag till aktivitet som gjordes hösten 2001. ännu har 
ingen redovisning inkommit och mötet beslutade därför att ärendet avskrivs.  
 
Värmland har pengar kvar från gammalt beslut. De pengarna kanske kan användas till 
resebidrag till de två som just nu fullföljer projektet i skolorna. 
 
6. Nya ansökningar 
Ansökan har inkommit från Stockholms SF. Genom ett breddprojekt önskar de bidrag för 
halva portokostnaden till samtliga 4 600 ungdomar från förra året i Stockholms SF, om 
inbjudan till Tusenmanna. Av dessa är 2 000 gamla Schack 4an medlemmar. Mötet 
beslutade att bevilja halva portokostnaden, med villkor att de samtidigt ger information om 
klubbarna i Stockholm och att startavgiften i Tusenmanna även inkluderar medlemsavgiften i 
skolschacksalliansen och medlem i förbundet.  
 



  

 

7. Övrigt 
Medelpad önskar besök av BK och få tips om hur de ska få igång fler ungdomar.  
Mötet beslutade att Göran ska åka till Sundsvall i mitten av januari 2003, och se vilka 
resurser som finns på plats.  
 
Ingemar informerade om att antalet klubbar i Allsvenskans seriesystem (inte lag) på fyra 
säsonger minskat från 215 till 184 innevarande säsong, vilket är mycket oroande. Antalet lag 
har under samma period pendlat mellan 145 och 165, vilket tyder på att dels 
sammanslagningarna i vissa distrikt, samt framförallt nedläggningen av mindre klubbar i 
speciellt landsortsdistriken är en fortgående och farlig trend, vilken på sikt urholkar 
klubbtätheten i hela landet. Någon form av åtgärder måste vidtas, eftersom ett allsvenskt lag 
i Div IV ofta är den sista livsgnistan i många småklubbar.  
 
8. Nästa möte 
Nästa möte blir den 15 mars 2003 direkt efter Schackets Dag-mötet, som börjar med lunch 
kl. 13.15, i Eksjö i samband med Elitserieslutspelen.  
 
9. Avslutning  
Ingemar tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet. 
 
Protokollförare   Justerat 
 
 
 
Susanne Karlsson   Ingemar Eriksson  


