Protokoll SK-möte 23 oktober 2013
Tid: 21.30-23.00
Plats: Skype
Deltagare: Lennart Berglind, André Nilsson (ordf), Mats Sjödin och Kent Vänman (adjungerad).
§1

Mötets öppnande
André Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till detta möte på
Skype.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Valfrågor
Kent Vänman valdes till protokollförare.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§5

Skolmästerskapskampanj
Beslöts att en skolmästerskapskampanj startar efter höstlovet. Samtliga
kontaktpersoner vid förbundets skolklubbar kontaktas via mail. De som svarar på detta
och vill genomföra ett skolmästerskap tillsändes en provmedalj och en litet
instruktionshäfte. De 50 första tillsändes dessutom ett exemplar av Fritz & Felix.

§6

Skoltävlingar
Beslöts att vid utseende av tävlingsarrangör bereds ärendet av Mats Sjödin och Kent
Vänman. Beslut tas av SK. Beslöts att SK framledes samarbetar närmare med
arrangörerna av Skol-SM. Lennart Berglind uppdrogs att sköta detta. Kent Vänman fick
i uppdrag att inhämta synpunkter från SK Rockaden, Stockholm på den
manual/checklista som ska fungera som ett stöd för Skol-SM arrangörer.

§7

Schackfyrans riksfinal
För att höja kvaliteten på Schackfyrans riksfinal beslöts att äska ytterligare 20.000 kr
till genomförande av Riksfinalen 2014.

§8

Sommarläger
Beslöts att äska 50.000 kr till sommarlägerverksamheten 2014. Medlen ska användas
till tre läger. Ett i Skåne och ett i Mellansverige samt ett under SM i Borlänge. Lägren i
Skåne och i Mellansverige ska genomföras med lokalt ansvar, men med riksintag och

stöd av SSF i form av 500 kronor/deltagare dock maximalt 20.000 kronor/läger. SMlägret drivs av SSF och beräknas kosta 10.000 kronor.
§9

Ersättare för Jesper Hall
Jesper Hall har inkommit med ett förslag om hur hans ordinarie arbetsuppgifter ska
skötas när han jobbar med projektet Schacknätet. Mötet beslöt bordlägga frågan och
att André Nilsson tar kontakt med Jesper och kollar saker i förslaget som var oklara.

§10

Budget 2014
Mötet gick igenom SK:s budget för 2014 och André Nilsson fick i uppdrag att kolla
några oklarheter med Niklas Sidmar och därefter lämna förslaget till CS.

§11

Mötets avslutande
André tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
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