Mötesprotokoll
Sveriges Schackförbunds Ungdomstävlingskommitté
Skype, 19 mars 2015 kl. 20.00-21.30
Närvarande: Mats Sjödin (ordförande), Mats Harrén, Kent Vänman

§1 Mötets öppnande
Mats öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av protokollförare
Mats S valdes till protokollförare.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§5 Schackfyran
Kent lämnade en muntlig rapport om Schackfyran. Han tror på mer än 12000 deltagare, så rekordet på
12080 är nära. Det finns flera positiva distrikt.
De löpande besluten gällande Schackfyran tas av Kent och Mats S.
§6 Besluts delegering Ungdomstävlingskommitténs tävlingar
Kaj Engström och Mats S har rätt att besluta om arrangörer. Förutom tävlingar där Västerås SK eller
Kungstornet arrangerar. Detta gäller främst när ansökningstiden har gått ut.
§7 Skol-SM
2015 går Skol-SM i Västerås. En inbjudan förmodas vara klar till Skollag-SM.
- Arrangör 2016
Vi har en ansökan. Örebro SF har kommit in med en ansökan med Lindesberg som spelort.
Vi beslutar att ÖSF arrangerar skol SM 2016.
- Startavgifter.
Den nya startavgiften är 300 kr men anmäler man sej i tid kostar det 200 kr. Detta gäller ca 2 veckor före.
- Byta namn?
Ska skolan stå med så bör vi ha det i medlemssystemet. Mats S kontaktar Peter Halvarsson om detta.

I frågan om Skol-SM ska byta namn till Ungdoms-SM så bordlägger vi frågan tills nästa möte
§8 Talangjakten
- 2015 Katrineholm
Kent rapporterar. Ca 150 deltagare.
- Ny klass.
Kent har ett förslag att skapa en ny klass i Talangjakten. Nybörjarklass kravet för detta är att man inte har
ett rankingtal. Ett annat förslag är att man kan ha spelat en viss tid. Frågan bordlades till nästa möte.
§9 Flick-SM
- 2015 Stockholm.
Mats H rapporterade om arrangemanget.
En större satsning tjejer görs just nu av SSF.
Ingen arrangör finns för 2016
§10 Skollag-SM
- 2015 Linköping
Inget att rapportera.
Ingen arrangör finns för 2016
§11 Kadettallsvenskan
- Laguppställningar, frågan om att flytta om laguppställningen togs upp. Förslag till regeländring är att man
har tillåtelse att flytta ett steg istället för 2. Detta gäller.
Ingen arrangör har sökt för 2016
§12 Juniorallsvenskan
Rockaden har fått Juniorallsvenskan 2015. Spelas sista helgen i november.
Ingen arrangör finns för 2016.
§13 Nordiska Mästerskapen
- rapport Nordiska Skolkommittén.
Håkan Winfridsson sköter numera allt kring nordiska tävlingarna.
§14 Övriga frågor
- frågor från Skåne.
Regler - Tapio Tikkanen har i uppdrag att göra en regelbok för ungdomstävlingar.

Lottning i medlemssystemet är inte helt riktig. Mats H pratar med Peter om detta.
Vilka får spela våra förbundstävlingar? Diskussion kring detta. En regelöversyn ska göras.
Yes2Chess. Kent rapporterade. Ca 200 lag från 100 skolor.
Mats H vill ha en excelfil som vi fyller eftersom omkring våra beslut.
§15 Nästa möte
Mats S kallar till nästa möte.
§16 Mötets avslutande
Mats tackar för visat intresse och avslutade mötet.
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