
 

 

 

Protokoll - UK-möte 20 april 2012 i Lund 

Närvarande 

Anil Surender 

Kent Vänman 

Jesper Hall 

 

§1. Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§2. Val av protokollförare 

Mötet valde Jesper Hall till protokollförare. 

§3. Ekonomi 

Ordförande Anil Surender redogjorde för budgetresultatet 2011, samt prognosen för 2012. 

§4. Schack4an 2011-12 

a. Statusrapport 

Kent redovisade att vi kommer att hamna strax under 12 000 deltagare i årets S4an. 

b. Lottningsprogrammet 

Målet för nästa års tävling är att alla tävlingar förutom riksfinalen och de större 

distriktsfinalerna med programmet ”Lotta”. Under SM i Falun hålls det ett seminarium 

om lottaprogrammet på måndagen den 9 juli. 

c. Dispenser 

Mötet beslutade att till nästa år kommer UK att se över kvalificeringsreglerna.  

Mötet beslutade att de behövde mer uppgifter om Kristiands distriktsfinal innan beslut 

fattas om dispenser.  Beslut tas sedan mejlledes.  

d. Riksfinalen 

UK diskuterade den stundande riksfinalen i Västerås den 2 juni.  

§5. Schack i Skolan 2011-12 

a. Statusrapport 

Jesper berättade att prognosen gav vid hand att 250 skolschackklubbar bildats under 

2011.  

§6. SSF:s skolschacksverksamhet – strategi 
UK diskuterade brett om SSF:s verksamhet i framtiden 

§7. Ledarkurs under SM 

Mötet beslutade om att gå ut med en inbjudan om ledarkurs under SM 2012 i Falun. 

 



§8. Sommarlägret 

Kent rapporterade om lägret till sommaren. 

§9. Säsongen 2012-13 

a. Schack4an 

b. Skolschackklubbar 

Mötet beslutade att medlemsregistreringen av skolsklubbarna sköts centralt. 

Mötet beslutade att pedagoger som deltar i Steg 2-kurser ska verka i en skolschackklubb. 

Mötet beslutade att projektet nästa år ska arbeta mot matematiknätverk för att bilda fler 

klubbar. 

Mötet beslutade att nyhetsbrevet för Schack i skolan från och med HT 2012 också ska 

inkludera Schack4an. 

c. Skoltävlingar 

Mötet beslutade att till hösten hålla skolmästerskap vid 3 skolor i Lund för att testa ett 

koncept som sedan kan användas i övriga Sverige. 

d. Övrigt inom UK (utbildning, läger, m.m.) 

Mötet beslutade att kurs och materialgruppen upplöses och dess uppgifter går in i UK. 

§10.     Övriga frågor 

Mötet beslutade att vi ska gå vidare med en Arvsfondsansökan. 

§11. Nästa möte 

Mötet beslutar via mejl. 

 

 

Sekreterare      Ordförande 

 

 

Jesper Hall      Anil Surender 


