Sveriges Schackförbund
BK-protokoll nr 2004:2
Plats 2004-07-16
Protokoll fört vid BK-möte i Göteborg
Tid:

2004-07-16 kl. 14:00 – 16:00

Plats:

Hotel Gothia Tower, Göteborg

Närvarande:

Susanne Karlsson
Kenth Brilkman
Alexander Jogren
Göran Terninger
Sigvard Olsson

Frånvarande:

Daniel Johansson

Ordförande

1. Mötets öppnande
Ordförande Susanne hälsade välkomna till mötet.
2. Förslag till Dagordning
Föreslagen dagordning genomgicks och godkändes.
3. Sekreterare för mötet
Kenth utsågs som sekreterare för mötet.
4. Föregående mötes protokoll
Protokoll från möte 2004-03-13 – punkt 9 justeras enligt följande:

… Göran med Nordvästra Skåne … ändras till …Göran med Nordskåne.
Därefter godkändes och lades till handlingarna.

5. Nya ansökningar
SK Mumien och SK Örgryte beviljas nyetableringsstöd, Susanne skickar utbetalningsorder
om detta till kansliet i Norrköping. Utbetalningsorder ska även skickas för fadderbidrag till
Hallands SF, enligt beslut i föregående protokoll.
6. Budget
Susanne gick igenom budgeten.
7. Övriga rapporter
Från och med i år, 2004, är det arrangörerna för SM som har hela ansvaret för FSGgruppen. Nytt i årets upplaga var även att en liten startavgift (10 kr för barn, samt 20 kr för
vuxna) togs ut för att täcka en del av prisinköpen. Årets arrangemang samlade, under första
veckan, 63 betalande + ca 15 som bara ville spela utan att få diplom eller pris.
Sedan starten 2002 har de yngsta deltagarna varit några 4-åringar, samt den äldsta
deltagaren en man född 1914 (Han har f.ö. lovat att komma tillbaka 2005).
8. Schackets Dag
I dagsläget har 24 klubbar anmält sig. Det kommer sannolikt att bli samma antal som förra
året. Det finns flera klubbar som inte anmäler sitt arrangemang till SSF. På så sätt blir det
totala antalet arrangemang. Det vore bra om de som vet med sig om icke anmäld klubb
kontaktar Sigvard via mail. Något betalmaterial kommer inte att anskaffas av SSF.
Susanne ska meddela kansliet att klubbar vid behov kan beställa gratismaterial.

Sigvard samt tillsammans med webmaster Lennart Pettersson sköter fortlöpande
marknadsföring av Schackets Dag på SSF:s hemsida.
9. Tusenmanna
Susanne representerar SSF/BK i Tusenmannakommittén.
10. Övrigt
- Alexander ansvarar för kommitténs hemsida fr.o.m. 2004-07-17 och maila Lennart
Pettersson, webmastern för SSF:s hemsida om lösenord.
- Alla i kommittén, även de som avgår, uppmanas läsa igenom hemsidan avseende
”Startpaket för hur man startar ny klubb” och mailar förslag till Alexander.
- Kenth ska besöka Dalarnas SF 2004-08-14 och presentera FSG-modellen.
- Göteborg ska kontakta Kenth, för presentation av FSG-modellen.
- Ett nytt namn behövs i stället för FSG, om det skall spridas över landet. Ev. blir det
”Caféschack” (Kenth tar upp det med Mats Sjödin vid besöket i Dalarna).
- De nya poängkorten för FSG, finns att beställa från kansliet i Norrköping, korten är gratis.
- Göran informerade om ett nytt organisationsförslag från AU till CS.
- Sigvard och Göran avgår från BK i och med dagens möte.
- Kommittén består tills vidare av Susanne, Kenth, Alexander och Daniel.
Gällande FSG vid Skol-SM i Skara beslutades följande:
- BK står för arrangemanget, Skara står för lokal + spel.
- Alla i kommittén ska åka till Skara och hjälpa till med FSG-gruppen (Susanne representerar
Skol-kommittén och kan inte hjälpa till).
- Startavgift tas ut enligt samma modell som vid SM.
- Alla deltagare ska få ett diplom, som Susanne gör mall till och som kopieras upp i Skara.
- Susanne ansvarar för tryckning av affischer och reklamblad.
- Kenth tar med dator och program.
- Susanne ordnar 5 schackspel som priser.
- Övriga priser ordnar vi på plats, men den som vill får gärna ta med lämpliga saker.
11. Nästa möte
Nästa möte skall avhållas vid Skol-SM på lördagskvällen 2004-09-25 efter avslutat spel.
12. Mötets avslutande
Ordföranden Susanne tackade Sigvard och Göran med en röd ros + en kram, samt oss
andra på enklare sätt för visat intresse och avlutade mötet.
Protokollförare

Justerat

Kenth Brilkman

Susanne Karlsson

