
Sveriges Schackförbund 
UK-protokoll nr 2005:2 
Stockholm 2005-03-05 

Protokoll fört vid UK-möte i Stockholm 
 
Tid:   2005-03-05 kl. 13.30-18.45   
  
Plats:  Hägerstens Medborgarhus, Stockholm 
 
Närvarande:  Erik Degerstedt Ordförande  

Johannes Ahlin 
Jens Altnäs 
Kenth Brilkman 

  Mats Eriksson 
Alexander Jogren 
Susanne Karlsson  

   
Frånvarande: - 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkomna och speciellt välkomnades Johannes, nyinvald i 
kommittén, och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Föreliggande dagordning godkändes.  
 

3. Val av protokollförare  
Susanne valdes till protokollförare för mötes och Erik valdes att justera protokollet.  
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från 2005-01-03 lades med godkännande till handlingarna.  

 
5. Rapport från CS-möten. 

Vid styrelsens möte 2005-01-28 antogs det mål- och visionsförslag som UK hade gjort.  
 

6. Mål- och visionsprogrammet för Utvecklingskommittén 
Erik gick igenom mål- och visionsprogrammet för kommittén. 
Mötet beslutade att: 
- Kenth ska skapa en utvärderingsmall för ”Alla Kan”. 
- Erik ska tillsätta en ny ledamot som bland annat ska samordna distriktsbesöken. 
- Erik ska skapa en mall för utredningsorder, som styrelsen ska ha för att lämna 

utredningar till kommittén. 
- Susanne ska skicka information till alla i kommittén om vad som gäller angående Nya 

Klubbar och Faddrar. 
- Alexander ska lägga ut informationen om Nya klubbar och Fadder på hemsidan 
- Alexander och Susanne ska göra information till hemsidan om vad man kan behöva 

veta då man bildar ny klubb. 
 

7. Budget/Bokslut 2004 
Kommittén avvaktar bokslut som tas vid CS-möte 2005-04-23. 
 

8. Breddprojekt 
a) Ansökningar om stöd. 

Stockholms SF har inkommit med ansökan om fadderbidrag för ny klubb – Sonja 
Kovalevsky Schackklubb. 
Mötet beslutade att:  
   - Susanne ska skicka en utbetalningsorder till kansliet på 5 schackspel till  
     klubben och 2 500 kr i fadderbidrag till Stockholms SF. 

 



b) Alla Kan 
Kenth rapporterade från Dalarna och Malung där projektet provats, med gott 
resultat. Borlänge är tänkt som nästa mål. 
Nordskåne – Johannes och Göteborg – Mats kontaktades direkt under gällande 
möte av Kenth för liknande projektsatsning i deras distrikt.  
 

c) Gemensamt tankesportsevenemang  
Jens rapporterade från kontakten med Lisa Blom gällande ett eventuellt 
tankesportsförbund. Ingenting ytterligare har hänt inom denna fråga. UK ska driva 
idén vidare och försöka ordna ett tankesportsevenemang.  
Mötet beslutade att: 
   - Jens ska se ut 5-10 organisationer som kan vara aktuella för ett  
     evenemang.  
   - UK ska ordna ett möte tillsammans med de intresserade organisationerna. 
   - Jens ska sammanställa en inbjudan och dagordning för träffen, som  
     presenteras vid nästa UK-möte.  
 

d) SM 2004 – breddinsatser 
Susanne ska delge Göteborg BK:s utvärdering från SM 2004 och samtidigt 
begära in redovisning från verksamheten 2004.  
Under SM 2005 ska arrangörerna ensamma ansvara för gruppen ”Alla Kan”.  
 

9. Schackets Dag. 
En första inbjudan har gått ut i landet. Intresseanmälans sista datum är 31 mars, 2005. 
Ansvarig för Schackets Dag kommer i fortsättningen att vara Johannes.  
 

10. Juniorlägret 2005 
a) Information från lägerchef 

Susanne informerade om lägret. Lägret kommer att ske 20-23 juni 2005 på 
Tylebäcks kursgård utanför Halmstad. Offert, platsbesök och bokning är klart. 
Schackinstruktörer är bokade, liksom även överledare för utomhusaktiviteter.  
Inbjudan ligger hos kansliet för utskick och ska även skickas till webmastern 
för att läggas ut på Internet.  
Mats har påbörjat uttagningen till elitlägret.  
Susanne ska också kontakta media i Halmstad för bevakning av lägret. 
 

11. Kursutbud 2005 
a) Rapport från tränarskolor 

Mats rapporterade från tränarskola som hållits i Helsingborg och Kuggavik, 
utanför Göteborg.  
Mats håller på att sätta ihop ett register på dem som deltagit på tränarskolor och 
delade ut deltagarlista för de två senaste kurserna. 
Fredric Hillertz har tidigare ansvarat för detta register, men datorhaveri har 
raderat allt och måste därför göras om.  
 

b) Utbildningsledare för kurser 
Det är mycket viktigt med bra och inspirerande kursledare. I dag fungerar Mats 
tillsammans med Fredric Hillertz som utbildningsledare, vilket de gör mycket bra.  
Mötet diskuterade behovet av fler utbildningsledare. De som gått steg 3, enligt 
registret, ska tillfrågas om intresse finns för att ev. bli utbildningsledare. 
Det kommer även att behövas utbildningsledare för grundkurs i 
organisationskunskap. 
 

c) Framtida tränarskolor 
Tränarskola i Stockholm i oktober är önskvärt.  
 
 
 



Mötet beslutade att: 
   - Jens och Mats undersöker möjligheterna för tränarskola i oktober i Stockholm.  
   - Mats gör inbjudan till kursen och leta ledig helg i kalendern.  
 

d) Utbildningshelgen i september 2005 
Utbildningshelgen i september 2005 kommer att hållas i Lund.  
Mötet beslutade att: 
   - Mats ska boka hotell och lokaler. 
   - Alexander ska hjälpa till att göra program.  
 

12. Utbildningsmaterial, Kalender 
a) Utbildningsmaterial  

Schack så enkelt så svårt –  
Mats ansvarar för textbearbetning, men är tacksam för idéer från alla i kommittén. 
Alexander ansvarar för bilder och layout.  
Schackledaren –  
Erik ber kansliet skicka ett ex till varje kommittéledamot. Därefter ska var och en 
gå igenom den för att se vad som behöver förnyas. Vid nästa möte beslutas då 
om Susanne, eller någon utifrån, ska ansvara för uppdatering av denna. 
Försäljning –  
Jens, tillsammans med kansliet, bevakar försäljningen av utbildningsmaterial, 
samt utdelningen av gratismaterial. 
 

b) Kalender 
Kalender för första halvåret 2006 beräknas vara klar den 1 april 2005.  
 

13. Utredningar 
a) Rapport från förstudie om åldersfördelning  

Jens rapporterade om schackets siffror och delade ut tabeller på mötet. Siffrorna 
visar på en liten nedgång, men i förhållande till många andra fritidsorganisationer 
har vi minst minskning.  
Mötet beslutade att: 
   - Jens ska kontakta Lars Karlsson, skolkommittén, om uppgifter gällande  
     schack4an, för att se hur dessa spelare påverkat medlemssiffrorna i SSF. 
   - Jens ska undersöka hur åldersfördelningen förändrats de senaste åren. 
   - Jens ska tillsammans med Susanne titta på deltagarsiffrorna i de olika  
     åldersgrupperna vid Skol-SM.  
 

b) Nya utredningar 
Några nya förslag om utredningar har inte inkommit från styrelsen. 
Johannes föreslog att en kostnadsundersökning för en ny SIFO-undersökning, om 
ett allmänt intresse för schack, ska göras.  
Mötet beslutade att: 
   - Johannes ska, genom kansliet, ta fram den gamla SIFO-undersökningen och  
      visa på nästa möte. 
   - Johannes ska kontakta SIFO för att se vad en dylik undersökning skulle kunna  
      kosta.  
    

14. Marknadsföring av svenskt schack 
Susanne fortsätter arbetet med revidering av marknadsföringsplanen, för presentation vid 
nästa möte. 
 

15. Distriktsbesök 
En plan för distriktsbesök i Sverige måste göras, Erik ska göra denna plan.  
 

16. Distriktsledarkonferens 
Den 10 april hålls en distriktsledarkonferens i Stockholm, i samband med Tusenmanna. 
Programmet för distriksledarkonferensen genomgicks och justerades. Alla 



kommittéledamöter, som kan, ska delta i konferensen.  
 

17. Budget 2005  
Budgeten för 2005 genomgicks. Det konstaterades att konto 4875 ska byta namn och i 
fortsättningen heta – Projekt ”Alla Kan” vid SM. 

 
18. Nya idéer 

Inga nya idéer har specificerats i nuläget, då klockans visare tickat på långt nu. 
 

19. Övriga frågor  
Kevin Ong och Björn Gambäck har avgått ur kommittén, ny i kommittén är Johannes 
Ahlin från Landskrona.  
 
Alla kommittéledamöter ska delta i Tusenmanna. Susanne ska göra anmälan, med aktuell 
rating. Susanne ska också sköta den personliga anmälan. Erik ska boka hotell för 
övernattningar. 
 

20. Nästa möte 
Nästa möte blir lördag 9 april, 2005, kl. 09.00-12.00, i Stockholm i samband med 
Tusenmanna. Lördagskvällen är bokad som reservtid för ev. fortsättning av mötet. 
 

21. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Susanne Karlsson    Erik Degerstedt  


