Sveriges Schackförbund
BK-protokoll nr 2003:4
Malmö 2003-11-08
Protokoll fört vid BK-möte i Malmö
Tid:

2003-11-08 kl. 10.00-14.45

Plats:

Hotel Scandic S:t Jörgen, Malmö

Närvarande:

Susanne Karlsson
Kent Brilkman
Alexander Jogren
Daniel Johansson
Göran Ohlsson
Sigvard Olsson

Ordförande

1. Mötets öppnande
Ordförande Susanne hälsade välkomna till mötet.
2. Förslag till Dagordning
Föreslagen dagordning genomgicks och godkändes.
3. Sekreterare för mötet
Alexander utsågs som sekreterare för mötet.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2003-07-04:3 godkändes och lades till handlingarna.
5. Nya ansökningar 2003 samt uppföljning av tidigare bidragsbeslut och verksamhet
2003
Susanne meddelade att inga nya ansökningar inkommit, men att nybildad klubb i Halland ev.
förväntas komma in med bidragsansökningar.
Susanne besöker Dalarna i december för uppföljning av deras projekt.
6. Bokslut och ekonomiuppföljning 2003
Susanne ska kontrollera siffrorna med Ingemar Eriksson på kansliet och ta ett
huvudboksutdrag inför budgetmöte i CS.
7. Rapport från PK:s utvärdering av satsningarna 2001-02 enligt CS-beslut
PK (genom Sigvard) rapporterade att satsningarna under 2001-02 var lyckad. Det satsades
mycket på distrikten vilket resulterade i fler juniormedlemmar. Endast två av satsningar var
misslyckade, medan övriga däremot var lyckade.
8. Övriga rapporter
Inget övrigt rapporterades
9. Sammanställning av Schackets Dag
Sigvards rapport från Schackets Dag godkändes och lades till handlingarna. BK tar upp
följande till nästa CS-möte:
• Förslag till beslut – Schackets Dag är inte lägre ett projekt. Därför bör BK ta hela
ansvaret 2004.
• Förslag till nästa Schackets Dag: 2004-09-04.
• BK vill arbeta vidare med schackinslag i BingoLotto och andra TV-program.
Bilaga 1: BK Verksamhetsplan 2004
Bilaga 2: BK Budget 2004

•
•

Materialtilldelningen till klubbarna ska ses över och kansliet ska rådfrågas huruvida
det går att arbeta med individuella beställningslistor för nästa års Schackets Dag
material.
Ta upp frågan om nya intresseanmälningar från klubbarna.

10. Idédebatt om BK:s framtid
BK kom fram till följande två huvudsysslor:
• Skaffa fler medlemmar
• Förhindra klubbdöden
Kenth introducerade ett förslag om hur man kan få klubbarna att locka mer vuxna. BK
beslutade att Kenth ska komplettera förslaget med hur det ska finansieras och sedan testa
idén tillsammans med Daniel i Värmlands distrikt.
Kenth ska göra en presentation av FSG-systemet som används med framgång i Skara och
Umeå, så att andra klubbar får behållning av det. BK beslutade även att lägga ut FSGsystemet på SSF:s hemsida så de som är intresserade kan ladda hem det.
11. Verksamhetsplan 2004
Verksamhetsplanen reviderades och lades till handlingarna.
Susanne ska ta kontakt med Vladimir Poley för att få en presentation av hans idé Projekt
Chessteacher. Susanne ska även kontakta Björn Wiklund i Säffle för att få presentation av
deras skolarbete.
Sigvard ska ta kontakt med Eslöv för att få information av deras skolschackverksamhet.
Susanne får huvudansvaret för kontakt med Göteborg inför SM 2004. BK kan vid tävlingens
start vara med vid 1-2 introduktionsdagar av systemet. Förslag på startavgift: 10 kr/junior och
20 kr/senior i FSG-gruppen.
12. Budget 2004
Budgetförslaget reviderades och lades till handlingarna.
13. Övrigt
Susanne bad övriga att tänka över hur vi kan få BK:s sida på www.schack.se mer attraktiv.
Nästa möte blir i Göteborg i samband med Elitserieslutspelen, lördag förmiddag den 13 mars
2004.
14. Mötets avslutande
Ordföranden Susanne tackade för visat intresse och avlutade mötet.
Protokollförare

Justerat

Alexander Jogren

Susanne Karlsson
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