CS-möte 17-18 november 2012
Närvarande: Anil, Lennart, Lennart, Robert, Sebastan, Mats Håkan, Peter (Niklas)
§1. Mötets öppnande
§2. Fastställande av dagordning
§3. Föregående protokoll
Föregående genomgicks och inga anmärkningar fanns.
§4. Val av protokollförare och justeringsman
Fredric Hillertz för protokoll. Lennert Beijer och Anil Surender justerar protokollet.
§5. Strategimötet i Malmö
Anil berätade hur det går för de olika grupperna.
§6. Ledarutveckling
Lennart Berglind presenterar uppdraget at stärka de traditonella klubbarna genom
ledarrekrytering och utveckling.
Lennart Berglind presenterade fem huvudkategorier för ledarrekrytering; pedagoger, föräldrar,
juniorer, pensionärer och schackspelare. CS diskuterade olika aspekter av deta.
Beslut: CS kommer at göra en projektplan för at ta fram konkreta förslag på hur vi går vidare.
Lennart Berglind och Robert Danielsson är ansvariga. Planen presenteras i februari.
§7. Elitstrategi
Anil presenterar EK:s rekommendaton tll elitstrategi. CS diskuterade strategin. Mer
resurser är ok men bör tydligt kopplas tll insatser från elitspelarna.
§8. Ändringar tll SM 2013
a. SM-gruppen
Anil presenterade EK:s förslag på ändringar i SM-gruppen från 2013.
Beslut: Målsätningen för SM-gruppen är at få med alla de starkaste spelarna.
Fastställa prispengarna tll et fastbelopp.
b. Dam-SM
Susanna Berg har via damkommitén lagt et förslag at införa en dam-SM grupp i
Örebro 2013 med 8 deltagare. Efersom de ekonomiska förutsätningarna för
årets SM i Örebro redan är fastställda beslutades at arrangören ersäts för
prispengarna i dam-SM 2013.
Efer tävlingen utvärderas intresset för en permanent dam-SM grupp.

c. Knateklass
TK har föreslagit at införa en ny klass för miniorer under 10 år. Det beslutades at
införa en knateklass.
§9. Utmärkelser
a. Långtdsutmärkelse
Håkan Winfridsson tar fram et beslutsunderlag för en långtdsutmärkelse.
Diskussion fördes kring vilken form och hur deta skulle kunna genomföras.
b. Bekräfelse av tdigare beslut
at tlldela Erik Degerstedt, Västerås Collijnplanketen i guld.

§10.
Ansökningar
Informaton om två pågående ansökningar rörande skolschacksverksamheten. Den ena är
från Martn Göransson tll Allmänna arvsfonden för utveckling av schacksiter för elever
och pedagoger i skolschackklubbar. Den andra är från Johanna Strand- Valentn, där hon
söker fnansiering åt sig själv för at jobba med vidareutveckling av
skolschackklubbskonceptet.
§11.
Ekonomi 2012
Det ekonomiska utallet 2012 ser ut at bli bätre än budgeterat. Vi ser därför at det där
fnns utrymme för extra satsningar under 2013 utan at vi frångår de ekonomiska
femårsmålen. Beslut fatas under mötet i februari.
§12.

Budget 2013
CS diskuterade de olika budgetäskanden från kommitéerna.
Beslut: Vi garanterar en prissumma tll SM på 112 000. Vi anslår 8 000 för at testa
et dam-SM under SM-veckan.
Vi önskar at skicka et lag tll EM och diskuterade under vilka förutsätningar det bör
ske. EK får i uppdrag från CS at diskutera med elitspelarna.

§13.
Atestregler
CS diskuterade förslaget tll reviderade atestregler. Se bilaga.
Beslut: Vi beslutade at fastställa de bifogade atestreglerna.
§14.

Bekräfelse av tdigare email-beslut
a. Bekräfelse av ändring i allsvenska TB – omfytningar mellan lag
Beslut: CS Bekräfar tdigare fatat beslut angående ändringar av de allsvenska
tävlingsbestämmelserna.

§15.
Medlemssystemet
Peter skulle presenterat vårt digitala medlemsregister och visar på möjligheterna som
fnns. Tyvärr hanns inte frågan med och den bordlades tll nästa möte.
§16.
SM 2013
Anil Surender berätade at förberedelserna inför Örebro-SM 2013 fortlöper enligt
planerna.

§17.
SM 2014 och framöver
Anil Surender berätade at TK diskuterat vad vi kan göra för at öka intresset för at
arrangera SM. Troligtvis kommer SSF at behöva ta et större arrangörsansvar för SM.
Niklas Sidmar tar fram et koncept för hur framtdens SM kan arrangeras tll mötet i maj.
§18.
Kommitéändringar
Pontus Carlsson har avgåt som ordförande.
Beslut: Anil Surender tar tllsvidare över den uppgifen.
§19.
Fördelningen av kommitéarbetet
Anil Surender har just nu många olika roller i SSF. CS diskuterade situatonen från olika
vinklar.
§20.
Flyt av kongressen
CS diskuterade et förslag om at fyta kongressen tll våren.
Beslut: Håkan Winfridsson tar fram et underlag tll et förslag som presenteras i februari. Förslaget
skickas sedan ut på remiss tll distrikten.
§21.

Rapporter
a. FIDE/ECU-kongressen
Anil Surender rapporterade från FIDE- och ECU-kongressen i Istanbul. Anil
berätade at OS 2016 går i Azerbadjan.
b. Riltonfonden
Håkan Winfridsson rapporterade från senaste mötet i Riltonfonden.

§22.
Arbetsuppgifer
Anil Surender presenterade vilka uppgifer som behöver arbetas med under deta och
kommande år.
Anil Surender kommer at fördela arbetsuppgiferna inom CS.
§23.
Bidragssystemet
CS ttade på en prognos av utallet av det nya bidragssystemet.
§24.

Övriga frågor

§25.
Nästa möte
Nästa möte är den 16-17 februari i Alvesta.
§26.
Mötets avslutande
Anil Surender avslutade mötet.

