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Protokoll fört vid BK-möte i Göteborg 
 
Tid:   2004-03-13 kl. 10.00-12.15 
     
Plats:  Hotel Scandic Opalen, Göteborg 
 
Närvarande:  Susanne Karlsson Ordförande  
  Sigvard Olsson 
  Kenth Brilkman 
  Göran Ohlsson 
  Alexander Jogren 
 
Frånvarande: Daniel Johansson   
 
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 2003-11-08:4 godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Nya ansökningar 
Susanne meddelade att Dalarna inkommit med en ansökan om bidrag till lönekostnader för 
en anställd som jobbar inom distriktet. BK beslutade att bidra med 10 000 kr med villkoren att 
Dalarnas SF ska arbeta fram en ekonomiskt plan, som beskriver hur de ska bli 
självförsörjande inom distriktet, samt en plan på hur de ska få fram mer ledare, som kan 
jobba inom distriktet. 
 
Susanne meddelade även att en ny schackklubb i Halmstad har bildats; Andersbergs IK:s 
schackavdelning. BK beslutade att ge fadderbidrag till Hallands SF (fadder) på 2 x 2 500 kr, 
enligt tidigare bestämmelser. 
 
6. Budget 
BK har inte gjort av med alla budgeterade pengar för 2003. Budgeten för 2004 har gåtts 
igenom och godkänts av CS: 

• 2003: BK disponerade totalt 161 133 kr av budgeterade 180 000 kr. 
• 2004: BK har budgeterat 240 000 kr i utgifter samt 5 000 kr i intäkter. 

 
Ökningen i budgeten beror bl.a. på att hela kostnaden från Schackets Dag nu ligger under 
BK. 
 
7. Övriga rapporter 
Susanne rapporterade att BK:s årsredovisning för 2003 har lämnats till Göran för redovisning 
i SSF:s årsberättelse. 
 



  
8. Schackets Dag 
Sigvard meddelade att han har uppdaterat handledningshäftet för Schackets Dag som 
skickas ut till klubbarna med två punkter: 

• Säljaktivitet 
• Träff för föräldrar för att rekrytera ledare 

 
BK beslutade att Sigvard och Göran ska arbeta fram ett material om Schackonline som ska 
skickas ut till klubbarna i samband med materialet om Schacket Dag. 
 
Sigvard meddelade att Medelpads SF inkommit med en anmälan till Schackets Dag. I 
normala fall tillåts inte distrikt att arrangera Schackets Dag men BK beslutade att göra ett 
undantag bara Medelpads SF visar vilka klubbar som finns i närområdet. 
 
BK beslutade även att gå ut med en intresseblankett till klubbarna med olika Schackets Dag 
prylar (T-shirts, kepsar, godis, muggar, pennor osv.) till försäljning. Om underlag finns får 
klubbarna köpa dessa till självkostnadspris. BK beslutade även att Alexander skulle ta reda 
på vad det skulle kosta att trycka upp banderoller till Schackets Dag som kan användas till 
utomhusarrangemang.  
 
9. Övrigt 
Kenth meddelade att han och Daniel inte lyckats hitta någon lämplig tid att presentera och 
testköra Schackproppen i Värmland. BK beslutade istället att Kenth ska ta kontakt med Mats 
Sjödin i Dalarna och Göran med Nordvästra Skåne för att kolla intresset där. Schackproppen 
skulle i så fall presenteras och testköras nästa höst. Om det finns intresse för systemet ska 
BK kolla upp om det går att trycka upp poängkort på central nivå. 
 
Kenth presenterade ett förslag hur Schackproppen kan finansieras; 

• 0 kr i ålder <6 år 
• 10 kr i åldern 7-19 år 
• 20 kr i åldern >20 år 

 
BK beslutade att Kenth ska ta kontakt med Mats Eriksson för att kolla möjligheten till att köra 
utbildning i schackpropp-systemet i samband med Tränarskolan. 
 
BK beslutade även att Susanne ska vara ansvarig för BK-hemsidan tills Alexander har 
fullgjort sin värnplikt då han tar över detta ansvar. 
 
BK beslutade efter det att Susanne med handledning från övriga ska arbeta fram en steg för 
steg mall för hur man startar en schackklubb. 
 
BK diskuterade till sist SSF-pärmens aktualitet. BK beslutade att bolla över frågan till PK 
angående SSF-pärmens existens samt hur den ska kunna hållas uppdaterad. 
 
10. Nästa möte 
Nästa möte blir fredagen den 16 juli i samband med Schack-SM i Göteborg. 
 
11. Mötets avslutande 
Ordföranden Susanne tackade för visat intresse och avlutade mötet. 
 
 
Protokollförare   Justerat 
 
 
 
Alexander Jogren   Susanne Karlsson  


