Möte Klubbschackskommittén
Skype 17 januari 2018 20:00
Närvarande: P-O Larsson, Joel Sjöstrand, Andreas Råvik, Kent Vänman och Mats Sjödin är
adjungerade
§1

Mötet öppnades

§2

Dagordning fastställdes

§3
Val av protokollförare
Mats Sjödin valdes till protokollförare.
§4
Föregående mötesprotokoll
Tittades igenom och lades till handlingarna.

§5

Rapporter
- Schackfyran
Kent rapporterade. Antal deltagare beräknas som förra året.
- Yes 2 Chess
Kent rapporterade, totalt 718 lag är med och det är en stor ökning från förra året.det är .både
lag och skolor.spelet har börjat och finalen spelas i slutet på maj.
- Sikta mot stjärnorna
Spelet har inte startat än och 80 lag är anmälda. Kent åker tillsammans med Christer
Fuglesang till Hedesundaskolan som segrade förra året.
- Sommarläger
Kent har lagt ut en blänkare på hemsidan om att vi söker arrangörer för sommarläger.
En intresseanmälan har kommit in.
§6

Budget

Budgeten genomgicks. Ett fel har smugit sej in på intäktssidan på kontot ungdomsläger. Vi
sätter noll istället för 24000. Vi lämnar ett äskande till cs mötet.

§7. Ledarutbildning 2018
Ledarutbildningen ska genomföras den 1-2 september i Hallsberg.
.

§8
Regler schackfyran
Mats och Kent har lagt ett förslag att i schackfyran så är det tillåtet att slå kungen för att
vinna. Efter diskussion beslutade KSK att föreslå till CS att man provar kommande säsong
regeln att slå kungen.
§9.
Sommarläger
Schack kommer att vara en av idrotterna på Sports Heart sommarläger. Pontus Carlsson som
driver det från schackets sida önskar uppbackning från SSF gällande hemsida och att ta emot
anmälningar.
KSK beslutar att medverka under förutsättning att inga extra kostnader tillkommer.
§10.
Planering klubbturné
Mats kommer att vara ute och stötta klubbar i landet och fokus ligger just nu på Blekinge,
Västergötland och Västernorrland.
§11
Övriga frågor
Inga övriga frågor

§12
Nästa möte
Onsdag den 18 april kl 20, via skype.
§13

Mötet avslutades
P-O tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollförare

Justerare

______________
Mats Sjödin

_____________
P-O Larsson

