
Mötesprotokoll UTK den 1 juni 2016 kl 20.00 – 22.30 

Närvarande: Per-Olov Larsson (ordförande), Mats Harrén, Joel Sjöstrand, Patrik Eriksson, Kent 
Vänman (adjungerad) 
 

1. Mötets öppnande 

Per-Olov öppnade mötet 

2. Fastställande av dagordningen 

Mötet fastställde förslaget till dagordning 

3. Val av protokollförare 

Kent Vänman utsågs till protokollförare. Per-Olov (ordförande) justerar protokollet. 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte lades till handlingarna. 

5. Rapporter från tävlingar 2016 

Muntliga rapporter från Skollag-SM, Flick-NM, Schackfyran, Yes2Chess och Kadettallsvenskan 
avlades. 

6. Info om proposition ”Om policy för barn- och ungdomsschack” 

PO informerade om den proposition om ”Policy för barn- och ungdomsschack” som styrelsen lägger till 
sommarens kongress.  

7. Dispens Schackfyranmästaren 

En förälder till ett barn som deltagit i Schackfyran, men inte i Schackfyranmästaren sökte dispens för 
barnet att delta i riksfinalen. Mötet beslutade avslå dispensansökan och uppdrog åt PO att meddela 
sökande om beslutet. 

8. Internettävling för sjätteklassare 

Under nästa verksamhetsår kommer UTK att starta en ny tävling för sjätteklassare av samma modell 
som Yes2chess. Första pris blir istället en resa till Sicilien. Tävlingen behöver dock ett namn och en 
pristävling på förbundets hemsida. Kommittén tyckte att Sì2Chess var bästa förslaget och beslutade att 
det ska vara tävlingens namn. 
 

9. Talangjakten och Snabbschacks-SM för knattar och miniorer 

Kommittén beslutade vid sitt möte den 2015-10-10 att ändra namnet på Talangjaktsfinalen till 
Snabbschacks-SM för knattar och miniorer. Mötet beslutade komplettera detta beslut med att det 
parallellt med denna tävling arrangeras en talangjaktsfinal i samma klasser, i vilken spelare med ELO-
tal inte är berättigade att delta. Även i denna kan spelare delta utan kvalificeringstävling. Kaj Engström 
fick i uppdrag att meddela de utsedda arrangörerna 2017 om beslutet. 
 



10. Arrangörer kommande tävlingar 

Mötet konstaterade att arrangörer för Skollag-SM och Kadettallsvenskans norra kval alltjämt saknas. 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 

12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 

 

 

Mötessekreterare   Justeras 

 

 

Kent Vänman    Per-Olov Larsson 

 


