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Ordförande

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Utskickad dagordning godkändes.
3. Val av protokollförare
Johannes valdes till protokollförare för mötes och Erik valdes att justera protokollet.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2005-04-08 genomgicks och lades därefter med godkännande till
handlingarna.
5. Rapport från senaste SSF-styrelsemötet
Erik föredrog från senaste styrelsemötet. Där diskuterades bl.a. Schackets Dag och
distriktsledarkonferenserna.
6. Ekonomi: Budget/Bokslut 2004
Siffrorna från 2004 års bokslut och 2005 års budget genomgicks och diskuterades. Vi
ligger ganska bra till, men det är för tidigt för att säga något. Vissa poster kommer med
säkerhet att överskridas medan vi kommer att spara in på andra.
7. Breddprojekt
a) Ansökningar om stöd
Inga ansökningar hade inkommit. Mötet efterlyste mer information på Internet och
på de träffar vi anordnar med distrikten. Alexander fortsätter arbeta med
information på Internet. Kenth och Susanne bistår med material.

b) Alla Kan
Kenth kommer att ha mer tid för att arbeta med Alla kan efter sommaren. Då
kommer vi fortsätta prova Alla kan runt om i landet.
c) Rapport från breddinsatserna under SM 2005
Detta år hade vi 20-talet deltagare i breddgruppen. Det får ses som en besvikelse
då vi hade 65 förra året. Vi avvaktar SM-arrangörernas utvärdering och funderar
över åtgärder att förbättra deltagandet i breddgruppen nästa år.

d) Rapport från URIX i Alingsås
Erik presenterade den rapport som finns från URIX i Alingsås. Mötet konstaterade
att marknadsåtgärden varit positiv, men insåg behovet av mässmaterial för SSF.
e) IT och schack. Idégrupp
Jens ska bjuda in till konferens för ungdomar om IT och schack.
Frågeställningar som ska diskuteras:
- Hur får man Internetspelarna att börja i klubb?
- Marknadsföring av svenskt schack på Internet.
f)

Information om nya projekt
Rasmus hittar två personer i respektive grupp som vill jobba med de två
projekten:
- Hur får man ungdomar att bli ledare?
- Mindre klubbar har inga egna tränare.
Rasmus tydliggör även de olika projektidéerna genom att skriva en kort
beskrivning av dem.

8. Schackets Dag
a) Dagsläget
Inga anmälningar hade kommit in. Johannes kontrollerar med kansliet.
b) Åtgärder fram till aktuell helg
Johannes skickar ut en vädjan i nästa förbundaktuellt. Vi kommer också ta upp
detta på distriktsledarkonferensen. Vidare kommer Johannes göra en utvärdering
av hela Schackets Dag 2005.
9. Juniorlägret 2005
a) Rapport från lägerchefen
Susanne hade gjort en skriftlig rapport som gruppen fick. Bra med deltagande och
omtyckt läger. Ett bra koncept.
b) Beslut om plats för nästa år
UK beslutade att Susanne får i uppdrag att boka Tylöbäck för år 2006. Susanne
kommer även att skriva inbjudan som presenteras på nästkommande möte.
10. Kursutbud 2005
a) Inbjudan till Ungdomsledarutbildningen i Lund
Programmet är i stort sett klart och inbjudan har varit ute sedan länge.
b) Inbjudan till Tränarskolan i Stockholm oktober 2005.
Jens samordnar med Mats så att inbjudan till Tränarskolan i oktober går ut så fort
som möjligt.
11. Utbildningsmaterial/Kalender
a) ”Schack- så enkelt så svårt”.
Alexander och Mats ska försöka göra detta klart till nästa möte.

b) Schackledaren
Erik presenterade förslag från Jesper Hall om att göra boken Schackledaren.
Kommittén beslutade att godta förslaget och gav Mats och Erik i uppgift att
kontakta Jesper för nödvändiga justeringar.
c) Kalender
Införs Svedala som arrangör för Skol-SM 2006. I övrigt inget nytt.
d) Ingång för intresserade på våran hemsida schack.se
Alexander tar samordningsrollen för detta och tar kontakt med skolor om det finns
tänkbara examensarbetare som vill göra denna typ av hemsida.

12. Utredningar
a) Rapport från Jens om medlemsstatistik
Viktigt att SSF har statistik på:
- Skol-SM (starter fördelade gruppvis)
- SM (starter fördelade gruppvis)
- Aktivitetsstatistik
- Medlemsstatistik (juniorer + seniorer samt åldersstatistik)
- Flick SM
- Schack4an (distrikt)
- Hur många som stannar kvar efter Schack4an
b) Handlingsprogram 2007
UK har fått styrelsens uppdrag att se över handlingsprogram 2001 samt
föreslå ett nytt handlingsprogram 2007. UK beslutar att Erik och Jens ska
göra denna översyn och återkomma till gruppen med förslag.
13. Marknadsföring av svenskt schack
a) Konkretiserad marknadsplan
Johannes informerade om marknadsförings principer samt visade förslag på
hur schack kan marknadsföras och kategoriseras.
b) Åtgärder under hösten 2005
Johannes kommer under hösten att ta kontakt med olika typer av spelförbund
för att om möjligt upprätta samarbete.
14. Distriktsledarkonferensen
a) Genomgång av programmet och uppgifter
Erik informerade kort om programmet och om de uppgifter som ligger på varje
person.
15. Distriktsbesök
a) Plan för distriktsbesök
Erik kommer att upprätta en plan för distriktskontakter till nästa möte.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor finns.
17. Nästa möte
a) Möte i Lund under Utbildningshelgen. Planeringsmöte inför 2006.
Vi kommer att hålla ett planeringsmöte i samband med utbildningshelgen i
Lund.
b) Eventuellt möte i samband med SSF-styrelsemöte om det behövs.
Erik kallar till möte i samband med SSF-styrelsemöte om det blir nödvändigt.
18. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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