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Plats:  Scandic Continental, Stockholm 
 
Närvarande:  Erik Degerstedt Ordförande  

Jens Altnäs 
Kenth Brilkman 

  Mats Eriksson 
Alexander Jogren från 10b 
Susanne Karlsson  

   
Frånvarande: Johannes Ahlin 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkomna 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 2005-03-05 genomgicks och lades därefter med godkännande till 
handlingarna.  
 

5. Ekonomi: Budget/Bokslut 2004 
Siffrorna från 2004 års bokslut och 2005 års budget genomgicks och diskuterades.   
 

6. Breddprojekt 
a) Ansökningar om stöd 

Inga ansökningar hade inkommit. 
 

b) Alla Kan 
Kenth rapporterade från dagsläget gällande kontakter i Göteborg och Skåne. 
Exempel på utvärderingsmall för ”Alla Kan” visades på mötet.  
 

c) Gemensamt tankesportsevenemang 
Jens rapporterade från arbetet kring gemensamt tankesportsevenemang. De 
största av de förbund som håller på med tankesport saknar oftast ungdomar. 
Datorn är däremot en plats där det finns ungdomar och förslagsvis kan t.ex. 
Chesschallenge bli en framtida mötesplats. Kommittén vill att schack ska synas 
mer på Internet.  
 
Mötet beslutade att:  
   - Tanken om ett gemensamt tankesportsevenemang avskrivs.  
   - Jens ska söka personer till en idégrupp, gällande schackets möjlighet till  
     onlinespel.  
  

d) SM 2005 – breddinsatser 
Inget nytt har framkommit. 
 



e) URIX (ungdomsriksdagen), Alingsås 5-8 maj.  
Erik rapporterade att URIX vill se schackförbundet arrangera något på deras 
mässa i Alingsås, där ca 1 000 ungdomar kommer att befinna sig. 
Mötet beslutade att: 
   - SSF/UK ska åka till Alingsås och visa upp schacket.  
   - Erik ansvarar för att funktionärer finns på plats och representerar schacket.  

 
7. Schackets Dag 

Johannes har gjort ett utkast på ny inbjudan till Schackets Dag 3 september, 2005.  
Viktigaste är att engagera fler lokala föreningar. Johannes och Erik jobbar vidare med 
Schackets Dag. Ny sista anmälningsdatum är 31 maj, 2005.  
 

8. Juniorlägret 2005 
a) Information från lägerchefen 

Susanne rapporterade om lägerförberedelserna och visade broschyr från 
platsen. Uttagningen till elitlägret är snart klar. 
Lokal media ska kontaktas.  
Parallellt med sommarlägret kommer det att vara träningsläger för några 
juniorer som ev. ska delta i lag-EM i sommar.  
 

9. Kursutbud 2005 
a) Kursregister. Koppling till framtida utbildning av utbildningsledare.  

Mats rapporterade om den havererade datorn, vilket innebär att gradvis 
uppbyggnad av register behöver göras.  
Kurs för framtida utbildningsledare kan inte göras förrän kursregistret byggs upp. 
  

b) Utbildningsledarutbildning i Lund 9-11 september 2005  
Offert från Scandic Star i Lund finns.  
Program till ungdomsledarkurs ska göras för lördag-söndag. 
Mötet beslutade att: 
   - Offerten från Scandic Star i Lund antas. 
   - Mats ska göra en inbjudan till tränarskolan, klar den 30 april 2005 
   - Mats ska göra en inbjudan till ungdomsledarkursen, utan färdigt program, klar  
     den 30 april 2005.  
   - Mats och Alexander ska träffas för att jobba vidare med program till helgen.  
 

c) Tränarskola i Stockholm oktober 2005 
Mats ska arbeta vidare med detta. 
Mötet beslutade att: 
   - Mats ska leta lämpligt datum. 
   - Mats ska göra inbjudan, klar den 31 maj 2005.  
   - Jens ska boka boende i Stockholm.  

 
10. Utbildningsmaterial/Kalender 

a) ”Schack- så enkelt så svårt”.  
I januari fanns 1 100 broschyrer kvar av ”Schack- så enkelt så svårt”.  
Mötet beslutade att: 
   - Mats och Alexander ska bearbeta innehållet i broschyren.  
 

b) Schackledaren 
Mats har letat upp och skickat ut var sitt exemplar av Schackledaren från 1974 
och 1984 till kommittén. I övrigt bordlades frågan till nästa möte. 
 

c) Kalender  
Kalendern är klar på tisdag 12 april, 2005.  
 
 



11. Utredningar 
a) Rapport från Jens om medlemsstatistik 

Bordlades till nästa möte 
 

b) Utredningsorder och handledning  
Bordlades till nästa möte  
 

12. Marknadsföring av svenskt schack 
a) Uppföljning av marknadsplanen  

Susanne presenterade en reviderad marknadsföringsplanen. 
Mötet beslutade att: 
   - Kommittén ska skicka ev. justeringar till Susanne inom en vecka. 
 

13. Distriktsledarkonferensen 
Distriktsledarkonferens 10 april, 2005 i Stockholm, där hela kommittén kommer att 
närvara. Glädjande är att 16 av 24 distrikt har anmält sig till konferensen. 
Erik presenterade programmet för söndagens konferens. På konferensen ska Erik vara 
konferencier, Susanne ta emot och pricka av deltagarna. Jens ska försöka skaffa 
namnbrickor till alla närvarande, som Susanne ska dela ut. 
 

14. Nya idéer 
Idétorka.  
 

15. Övriga frågor  
Susanne presenterade det material som hittills är klart om hur man bildar ny klubb.  
 
Kommittén behöver en ledamot till som ska ansvara för distriktskontakter.  
 
I TfS ska det finnas en informationsruta där UK kan presentera läger, 
ungdomsledarkonferens mm.  
Mötet beslutade att: 
   - Alexander ska skriva något från distriktskonferensen.  
 
Hemsidan – Gamla bredd, projekt och utbildningskommittén bör plockas bort efter 
sommaren. Det borde finnas en innehållsförteckning om man t.ex. söker efter information 
om lägret, så vet man kanske inte att det är UK man ska klicka på. 
 

16. Nästa möte 
Nästa möte föreslås bli söndagen 31 juli, 2005 i Göteborg i samband med Lag-EM, 
klockslag meddelas senare.  
 

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

 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Susanne Karlsson    Erik Degerstedt  


