Protokoll – CS-möte 12-13 september 2015
Närvarande
Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
Cajsa Lindberg
Sverrir Thór
Håkan Winfridsson
Jesper Hall (adjungerad)
Niklas Sidmar (adjungerad)
Mikael Lundström (adjungerad §1-5)
Micke Melander, Svenska Bridgeförbundet (adjungerad, §7)
Frånvarande
André Nilsson
Sebastian Nilsson
Daniel Svensson
Kent Vänman
Tid
Lördag 12 september 13.00-19.00
Söndag 13 september 09.00-12.00
Plats
Stadshotellet, Växjö
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkt 15.

§3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4.

Val av protokollförare och justerare
Till protokollförare valdes Niklas och till justerare valdes Håkan W.

§5.

Rapporter
a) Tävlings- och regelkommittén
SM i Sunne blev mycket lyckat med bra deltagande inte minst i Schackfyranmästaren. SM-

arrangemanget kommer att utvärderas ytterligare under hösten.
Övergången till Elo har påbörjats och nya allsvenska tävlingsbestämmelser är publicerade.
GP-serien har inletts med den nya tävlingen Cellavision Cup i Lund.
b) Skolkommittén
Ingen rapport förelåg.
c) Elitkommittén
Herr- och damlag till Lag-EM på Island är uttagna och i Junior-VM spelar Linus Johansson och
Jessica Bengtsson.
Talangprogrammet går in i sitt andra år.
Nils Grandelius följde upp segern i SM med att vinna en stark öppen turnering i Abu Dhabi.
d) Informationskommittén
Lottning i medlemssystemet fungerade bra under SM och Cellavision Cup.
Det mesta börjar bli klart när det gäller kortbetalningar via hemsidan.
e) Korrschackskommittén
Sverige har tagit silver i Thor Lövholt Memorial och Emanuel Berg deltar i en litauisk
stormästarturnering.
Korrschack nummer 3 utkommer inom kort och ICCG:s kongress har hållits i Wales utan
svenskt deltagande.
f) Klubbschackskommittén
Diskussioner pågår med Angelina Fransson om flickläger vid tävlingar.
g) Ungdomstävlingskommittén
Riksfinalen i Schackfyran slog rekord med 130 deltagande klasser, i Sunne blev det hela 150
deltagare i Schackfyranmästaren och även i Kadettallsvenskan slogs deltagarrekord med 34
lag. Täby vann finalen i Kadettallsvenskan i augusti.
h) Kansliet
Ansökan till MUCG om statsbidrag för 2014 är inlämnad och medlemsregistreringen 2015
rullar på bra. Den 10 september började Mikael Lundström sin anställning som
regionkonsulent i Halland/Småland.
i) Ordföranden
Carl Fredrik deltog i Fides 86:e kongress, som hölls i Abu Dhabi i början av september. Bland
annat presenterades ett förslag om ett nytt centraliserat ratingsystem, som om det
genomförs skulle kräva stora förändringar för oss.
j) Riksinstruktör/Schacknätet
Schacknätets tredje år med bidrag från Arvsfonden har just inletts och kommer främst att
innehålla appversioner av Schackma Gandhiböckerna samt kurser i hur sajten Schackslottet
kan användas.
Utvecklingen av Schackslottet fortsätter, med presentation av ett träningsrum inom kort.
Inom ECU Education pågår ett stort arbete med en undersökning av schack-i-skolanverksamhet i ECU-federationerna, och i oktober släpps boken Schackjakten, som skrivits av
Christer Fuglesang och Jesper.
k) Utmärkelser
Inga utmärkelser fanns att rapportera.
l) Kongressen och seminarierna
Kongressprotokoll och minnesanteckningar från seminarierna finns publicerade på schack.se.
m) Övrigt
Mikael Lundström är anställd som regionkonsulent i Småland och Halland från 10 september,

och han presenterade sig kortfattat. Han kommer inledningsvis att fokusera sitt arbete på
Schackfyran och skolschackklubbar.
§6.

Ekonomi
a) Prognos för 2015
Prognosen för 2015 pekar just nu mot ett resultat i nivå med budget.
b) Budget för 2016
Niklas redogjorde kortfattat för förutsättningarna inför 2016, som naturligtvis påverkas
mycket av det statliga bidraget. Vi räknar med att ha en grov prognos senare under
september.
Carl Fredrik gick igenom tidsplan och instruktioner för budgetarbetet inför nästa
styrelsemöte.
c) Martin Anderssons och Erik Olsons fond
Vi undersöker hanteringen av fonderna ytterligare. Niklas kontaktar revisorerna för att
diskutera detta.

§7.

Medlemskap i RF
Micke Melander från Svenska Bridgeförbundet gästade mötet och berättade om deras
arbete med att bli medlem i RF.
Vi kommer dels att utreda frågan om eventuellt medlemskap, dels arbeta för att bli
jämställda med RF-anslutna organisationer.

§8.

Översyn av organisationen
Kent fick i uppdrag att påbörja en översyn av organisationen där förhållandet och
ansvarsfördelningen mellan kansli, kommittéer och styrelse klargörs.

§9.

Utredning om barn- och ungdomstävlande
Enligt kongressbeslut ska vårt system för barn- och ungdomstävlingar utredas. I detta arbete
bör vi även ta med exempelvis rating för barn, landslagsuttagningar och andra närliggande
frågor.
Styrelsen utsåg en utredningsgrupp bestående av Carl Fredrik, Håkan J och Jesper.

§10.

Översyn av distriktsindelning
På vissa håll har distrikt initierat eller börjat utreda möjligheten till sammanslagningar och
det kan därför vara lämpligt att ha en plan för hur vi ska hantera detta. Styrelsen beslutade
att stadgegruppen även får i uppdrag att ta hand om den här frågan.

§11.

Utbildning av klubbledare
Det gamla systemet med kurser i steg 1-4 har blivit mindre och mindre använt. En
komprimerad variant av kurserna har hållits under några Schack-SM av Jesper och Robert
Danielsson, och tanken är att detta ska vidareutvecklas när det nya instruktionsmaterialet är
klart.
Klubbschackskommittén fick i uppdrag att ta hand om frågan.

§12.

Jubileumsfirande 2017
Carl Fredrik och Håkan J redogjorde för planeringen av jubileumsåret, främst när det gäller
tävlingar och jubileumsfest.
Avtal när det gäller jubileumsboken är klart och arbetet har påbörjats av Lasse Linusson och
Peter Holmgren.
TK fick i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera NM 2017.

§13.

Kommittéer
Per-Olov utsågs till ny ordförande i Ungdomstävlingskommittén efter Mats Sjödin som avgår

efter Skol-SM. Joel Sjöstrand utsågs till ny ledamot i kommittén.
§14.

Utdelning av hedersutmärkelser, stipendier
a) Utdelning av hedersutmärkelser
Carl Fredrik delade ut Collijnplakett i guld till Jesper och Niklas, för tio års engagemang på
riksnivå.
b) Ungdomsledarstipendier
Styrelsen beslutade att dela ut SSF:s ungdomsledarstipendium till Anton Frisk Kockum. Detta,
och tidigare beslutade stipendier kommer att delas ut under Skol-SM.

§15.

Disciplinärende
En disciplingrupp utses för att hantera en anmälan om olämpligt beteende i
samband med Kadettallsvenskans finalspel. I gruppen ingår Peter Halvarsson
(sammankallande), Johan Sigeman och Ari Ziegler.
En fast disciplingrupp kommer att utses vid ett senare tillfälle.

§16.

Policy för landslagsuttagningar
En fråga om egenfinansiering av elitträningen har diskuterats i EK, och
EK efterfrågar riktlinjer från styrelsen för avgifter för uttagna spelare.
Styrelsen konstaterade att tidigare beslut om att träningen ska vara avgiftsfri ska gälla, och
att frågan om en övergripande policy kommer att tas upp i samband med utredningen om
barn- och ungdomstävlande.

§17.

TfS
Axel Smiths avtal som TfS-redaktör upphör vid årsskiftet och IK föreslår att
vi erbjuder honom en fortsättning. IK får i uppdrag att diskutera detta med Axel.

§18.

Övriga frågor
Systemet för mailgrupper och offentliga e-postadress kommer att ses över av
kansliet.
Formatet av Schack-SM diskuteras och TK får i uppdrag att utreda hur SM ska
arrangeras från 2018 och framåt.

§19.

Kommande möten
Majmötet 2016 möte hålls 21-22/5 i Linköping.

§20.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_______________________________________
Sekreterare: Niklas Sidmar

_______________________________________

_______________________________________

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson

