
       

 
 

Sveriges 

Schackförbund 

UK-protokoll:9 

Stockholm 2009-05-31 

Protokoll fört vid UK-möte 

 

Tid:   2009-05-31  18:30-21:00 

Plats:   Skype 

Närvarande  Erik Degerstedt, ordförande 

 Mats Eriksson 

 Inna Agrest 

 

 

1. Mötets öppnande 

  Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

  Tillägg nr 13, tränarskolan i Lund. 

 

3. Val av protokollförare  

  Inna valdes till protokollförare för mötet. 

 

4. Föregående mötesprotokoll  

  Föregående mötesprotokoll, 2009-05-15 läggs med godkännande till 

handlingarna. 

 

5. Pågåendelistan 

  Målsättningen är att en tränarskola ska arrangeras i Kuggavik i slutet av augusti 

2009. Pågåendelistan gicks igenom och kommenterades.  

 

6. Juniorlägret 2009  

  UK diskuterade årets läger, upplägg m.m. Det beslutades att det kommer att ske 

en gemensamresa från Stockholm med ledare, tåg och förbestämd avgång. 

 

7. Rapport angående tidigare beviljade bidrag 

  Bordläggs till nästa möte. Underlag saknas. 

 

8. Rapport angående distriktslyftet 

  Erik rapporterade om årsmötet i Jämtland, vilket han har besökt. 

 

9. Samarbete med Växjöläger september 2009 

  UK hade en diskussion om ett eventuellt samarbete med Växjö. 

 

10. Webbsidan Schackpinglorna 

   Inna uppdaterade om det aktuella läget. 

 

11. Schackledarens handbok på nätet.  

  UK beslutar om att köpa in rättigheterna till att publicera ”schackledarens 

handbok” på internet. Erik ska kolla med Kent på kansliet om exakt hur många 

exemplar som gått ut till klubbar. Samt så ska Erik se till att informationen om 
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schackledarens handbok ska bli mer lättillgänglig på hemsidan. UK betalar ev. porto 

för utskick. Erik får i uppdrag att acceptera schackförlagets pris om 4000 kr för 

publicering på hemsidan. 

 

12. Diskussion kring SSF:s material.  

  Erik uppdaterade UK om vilket slags material som finns hos SSF. 

Mats tog på sig att vidare utveckla Eriks uppställning. 

 

13. Tränarskolan i Lund 

  Mats kontaktar Jesper för fastställande av tidpunkt för tränarskolan steg I och II. 

 

14. Övriga frågor 

  Inga övriga frågor. 

 

15. Nästa möte.  

  Nästa möte beslutas till 25 juni 2009 kl 18 via Skype.  

 

16. Mötets avslutande 

 Ordföranden avslutade mötet. 
 

 

 

Vid protokollet    Justerat 

 

 

 

 
Inna Agrest     Erik Degerstedt 

 
 


