
 
 

 

Anteckningar från UTK-möte, 

Skype tisdag 21 februari 2017 20:15 

 

Närvarande: Per-Olov Larsson (ordf.), Joel Sjöstrand (sekr.), Andreas Råvik, Kent Vänman 

medverkade ej på §6-9 

 

§1  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2  Fastställande av dagordning 

Inga ändringar. 

 

§3  Val av protokollförare  

Joel Sjöstrand anmälde sig frivillig. 

 

§4  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.  

 

 

§5 Rapport från kommande tävlingar 2017 

 

- Schackfyran 

Rullar på som vanligt. Inget rekord i år, ser det ut som utan snarare en viss minskning pga att 

södra Skåne inte bedriver S4, samt nordvästra Skåne blir färre, även andra platser lite färre. 

Många äldre som bedriver s4-verksamhet i distrikten, hoppas att det fyller på med nya 

entusiaster. 

 

- Yes 2 Chess 

Första omgången så gott som klar. Snart utslagningsmatcher. I slutändan kommer det vara 4 

lag kvar som spelar final. 

 

- Si 2 Chess 

48 grupper, första slutspelsomgången klar.  

 

- Sikta mot Stjärnorna 

Ny tävling som hamnat under vårt paraply. Tävling över internet för lågstadiet med besök 

från Christer Fuglesang som förstapris. 60-tal skolor anmälda. 

 

§6 Budget 2017 

Styrelsen har godkänt nästan hela den äskade budgeten från UTK.  

 

§7 Budgetåtgärder på sikt 

Diskussion om åtgärder att genomföra för att hjälpa Sveriges Schackförbund att få en 

ekonomi som är mindre beroende av bidrag. Budgetåtgärder för 2018 och framåt 

diskuterades. SSF styrelse vill organisera sina tävlingar. I UTK:s fall handlar det framförallt 

om Schack4an, då övriga tävlingar redan organiseras av SSF:s kanslipersonal. Att arrangera 



 
själva skulle troligen ge ekonomin en skjuts för förbundet. Förhoppningen är också att SSF 

har bättre förutsättningar att förbättra tävlingen om man står som arrangör varje år. UTK 

ställer sig positivt till förslaget. 

 

 

§8 Övriga frågor 

Kommitténs uppgifter diskuterades. Möte med Kent om hur vi kan hjälpa kansliet med 

tävlingarna föreslogs för att slå fast kommitténs roll.  

 

§9  Nästa möte 

Tisdag 28 mars, 20.15. 

 

§10   Mötet avslutande 

Per-Olov tackade för visat intresse.  

 


