Protokoll – CS-möte 27 januari 2018
Närvarande
Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Fredrik Kjellqvist
Per-Olov Larsson
Sebastian Mauritsson (§3-§13)
Hallfridur Sigurdardottir
Håkan Winfridsson
Niklas Sidmar, adjungerad
Kent Vänman, adjungerad
Frånvarande
Christofer Martin
Sverrir Thór
Jesper Hall, adjungerad

Tid
Lördag 27/1 13.00-17.45
Plats
Stockholms Schacksalonger

§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Workshops
Två workshops hölls där en grupp diskuterade elitjuniorer och en domarfrågor.

§3.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

§4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§5.

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

§6.

Rapporter
a) Tävlings- och regelkommittén
Det ärende gällande misstänkt fusk som TK hanterat under sommaren och hösten
2017 avslutades för TK:s del i december, då beslut fattades om fällande dom och två
års avstängning. Beslutet har överklagats till disciplin- och regelnämnden som är sista
instans.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Inbjudan till SM i Ronneby är publicerad och anmälan öppnades strax före jul. GPserien rullar på, med lägre deltagarantal än de senaste åren i tre av de fyra första
tävlingarna. Nästa deltävling är Elite Hotels Open i Växjö i februari. Juniorallsvenskan
och Flick-SM har spelats i Västerås med gott deltagarantal, och spelort har bestämts
för Kadettallsvenskans norra kval (Stockholm) och final (Norrköping) samt för SkolSM (Lidköping).
Skolkommittén
Skolkommittén arbetar med att etablera skolledarkontakter på olika nivåer, bland
annat blir det en träff med Vara kommuns rektorer i februari.
Kommittén arbetar med att införskaffa material till ett mässpaket som skall användas
på kommande mässdeltagande. Kontakter förs med Skolforum och Comic-Conmässan.
Jesper har träffat Vattmyraskolan och Essingeskolan som båda gör
stora satsningar på schack och matte. Bland annat ska skolorna få
möjlighet att delta i en Schackmattesatsning som görs internationellt via ECU
Education.
Elitkommittén
Felix Tuomainen och Anna Cramling har deltagit i Junior-VM. En
kadettlandskamp i snabbschack har genomförts i Karlstad under december månad,
där Sverige segrade över Norge.
Nils Grandelius är uttagen till EM i Batumi.
Informationskommittén
11 jubileumsböcker har sålts på auktion för totalt ca 7.000 kr. Peter har lanserat en
ny omarbetad version av medlemssystemet och Lucas jobbar främst med Yes2chess
och nya schack.se.
Flytt av schack.se och medlemssystemet till nya servrar pågår.
Korrschackskommittén
Kommittén har beslutat att lägga ner Korrschack, och därmed har
medlemsavgiften sänkts till 100 kr per år. TfS kommer att ägna ett mindre utrymme
åt korrschack.
Emanuel Berg har erövrat titeln Senior International Master genom sitt fina resultat
på första bord i finalen av Olympiad 20 och Håkan Strömberg har utnämnts till IM.
Klubbschackskommittén
Våra kommande ledarutbildningar enligt den holländska ”stegmetoden” är nu
planerade och den första utbildningen ska genomföras 1-2 september i Hallsberg.
Yes2Chess för femte- och sjätteklassare har börjat med 718 deltagande lag, vilket är
en ökning av både antal deltagande lag och skolor. Sikta mot Stjärnorna har ännu
inte startat, men för närvarande har 80 lag anmält sig. Kent kommer tillsammans
med Christer Fuglesang att besöka förra årets vinnare Hedesundaskolan.
Kansliet
Kansliet är fullt sysselsatt med bokslutsarbete och internettävlingar. I
Yes2Chess för 5:an och 6:an har spelet nyligen påbörjats och det
kommer att fortsätta under hela vårterminen.
Det planerade bytet av ekonomisystem har tyvärr avbrutits. Bytet av

kontoplan har genomförts som planerat från årsskiftet.
Närmast väntar slutförandet av medlemsregistreringen. Preliminärt tror vi på en
marginell ökning av antalet medlemskap och en rejäl ökning av antalet klubbar.
h) Riksinstruktör
Jesper har representerat SSF på School Chess Conference i London och han har
arbetat med lanseringen av ECU School Chess Teacher Certificate, som kommer att
ha kurser över hela Europa under 2018. En av dessa är tänkt att hållas i Uppsala
hösten 2018.
Manus har skrivits till utbildningsfilmer som kommer att produceras under våren och
ett möte har hållits med Kriminalvården om ett planerat projekt som innebär att
schack testas på tre av deras enheter.
i) Norgeavtalet
Kent rapporterade om statusen på de aktiviteter som är planerade i
samband med samarbetet med Norges SF.
§7.

Ekonomi
a) Prognos/preliminärt bokslut för 2017
Preliminärt kommer resultatet för 2017 att bli ett underskott på
ungefär 600.000 kr, eller ca 200.000 kr sämre än budget. Prognosen har förändrats
till det bättre sedan senaste mötet främst på grund av planerade aktiviteter som inte
har blivit av eller flyttats fram till 2018.
b) Definitiv budget för 2018
Styrelsen fastställde en budget med ett överskott på ungefär 200.000 kr.
c) Erik Olsons fond
Styrelsen beslutade att ändra på tidigare beslut så att hela avkastningen i Erik Olsons
fond används till att täcka kostnaderna i de jubileumsturneringar som framflyttats
till 2018.

§8.

Förslag om att införa regel om att kungen kan tas i Schackfyran
Klubbschackskommittén har föreslagit att på prov införa en regel i Schackfyran om att
kungen kan tas, vilket innebär vinst av partiet. Styrelsen beslutade att inte ändra
nuvarande regler.

§9.

Hantering av disciplin- och regelfrågor

Styrelsen beslutade att fastställa regler för hantering av disciplin- och
regelfrågor. Av dokumentet ska framgå när det är beslutat, och reglerna ska,
tillsammans med andra liknande styrdokument gås igenom och vid behov
revideras årligen.
§10.

Kommittéer
Arbetet med att utse ledamöter till Veterankommittén pågår men frågan
är inte klar för beslut. Ny ordförande till Elitkommittén söks fortfarande,
då Per-Olov för närvarande är ordförande i två kommittéer.

§11.

Utmärkelser
Styrelsen beslutade att ge 2017 års Schack-Gideon till Hans Tikkanen för prestationen att
vinna SM och GP-serien.

§12.

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§13.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

________________________________
Sekreterare:
Niklas Sidmar

________________________________
Justeras:
Carl Fredrik Johansson (ordförande)

_______________________________
Justeras:
Håkan Winfridsson

