Protokoll SK-möte 12 december 2013
Tid: 21.20-23.20
Plats: Skype
Deltagare: André Nilsson (ordf), Fredrik Hillertz, Mats Sjödin, Jesper Hall (adjungerad) och Kent
Vänman (adjungerad).
Frånvarande: Lennart Berglind
§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

Schackfyran
a. Lägesrapport fokusområden
Kent Vänman redogjorde för vilka åtgärder som vidtagits i de olika fokusområdena
och bedömde att Schackfyran bedrivs i ungefär samma omfattning som förra
säsongen.
b. Riksfinalen – kvalitetshöjning
Bordlades (se §5c).
c. Riksfinalens framtid
Mats Sjödin och Kent Vänman fick i uppdrag att utreda riksfinalens framtid.

§6

Skolschackklubbar
a. Lägesrapport
Jesper Hall rapporterade att det har bildats cirka 80 skolklubbar under 2013. Hur
många av de gamla som inte kommer att registrera medlemmar är svårbedömt.
Tara De la Mere Christiansen håller på att utreda skolklubbverksamheten och
Ofelia Eriksson vid kansliet håller på att samla in medlemsansökningar från
skolklubbarna.

b. Skolmästerskapskampanjen
Totalt 16 skolklubbar visade intresse för att genomföra ett skolmästerskap vid sin
skola. Till dessa utsändes ett kuvert med manual, en Fritz&Felix-DVD och en
medalj.
c. Priser till skoltävling i Södertälje
Johannes Haddad har inkommit med en ansökan om bidrag till priser vid en
skoltävling i Södertälje. Kommittén beslutade om att avslå ansökan. Jesper Hall
fick i uppdrag att kontakta Haddad och utreda i vilken utsträckning medverkande
skolor skulle kunna stå för turneringspriser.
d. Schack56-medaljer
Kansliet har slut på Schack56-medaljer och vill att SK tar ställning till om nya ska
beställas. Under hösten har två distrikt lämnat in mindre beställningar. Beslöts att
inte lagerhålla Schack56-medaljer. Beställarna hänvisas till Västmanlands SF och
Jesper Hall som har några medaljer vardera.
e. Ersättare för Jesper Hall
Jesper Hall arbetar för närvarande huvudsakligen med arvsfondsprojektet
”Schacknätet”. André Nilsson, Jesper Hall och Kent Vänman fick i uppdrag att
bereda ärendet vid den planerade träffen den 19-20 december.
f. Utredning av skolklubbsprojektet
Tara De la Mere Christiansen håller på att utreda skolklubbsprojektet. Hon
kommer att presentera en skriftlig rapport den 18/12 och genomföra en
Workshop i samband med CS-mötet i Växjö i februari.
§7

Skoltävlingar
a. Regelöversyn
Mats Sjödin och André Nilsson fick uppdrag att göra en regelöversyn av
skoltävlingarnas regler.
b. Arrangörer 2014
Talangjakten: Kvarnbyskolan, Stockholm
Skol-SM: Växjö (ansökan ännu ej komplett)
Skollag-SM: SK Rockaden, Stockholm
Kadettallsvenskan: ev Limhamn och Uppsala SSS
Juniorallsvenskan: arrangör saknas
c. Skol-NM 2014
Inbjudan har inkommit från Danmark. André Nilsson följer med som truppledare
och medverkar på Nordiska skolschackförbundets möte. Tränare håller på att
rekryteras.

§8

Arvsfondsprojektet
Jesper Hall informerade om att arbetet fortskrider enligt plan och att allt går bra.

§9

Skolkommitténs arbetsformer
Arbetsformerna för kommittén diskuterades. Kommittén har ett stort ansvarsområde
och för att underlätta arbetet beslöts att införa arbetsgrupper.


Schackfyran (ansvarig: Kent Vänman)



§10

Skolklubbar (ansvarig: Jesper Hall)
Skoltävlingar (ansvarig: Mats Sjödin)

Övriga frågor
a. Jäntebrigad
En svensk version av den norska modellen med en Jäntebrigad håller på att ses
över. André har etablerat en kontakt med den norska organisationen.
b. Chess-Battle
Utsiktstornet kommer i februari genomföra ett Chess-Battle med cirka 1.000
deltagande barn. SK beslöt att bidra med 15.000 kronor att användas till priser.
c. Sommarläger
Sommarläger med riksintag kommer troligen att arrangeras i Skåne och i
Mellansverige. SSF kommer att stödja dessa läger med 500 kronor/deltagare, dock
med maximalt 20.000 kronor/läger.
d. SM-läger
Ett läger vid SM håller på förberedas. Mats Sjödin har ansvaret för detta.
e. Happenings under SM
Kommitténs ledamöter fick i uppdrag att fundera vilka aktiviteter som SK skulle
kunna genomföra vid sommarens SM-tävlingar i Borlänge
f. ChessBase
Jesper Hall informerade om att kontakter är etablerade med ChessBase vad gäller
en eventuell spelsajt för Schacknätet.
g. Uppdragsutbildning på Malmö Högskola
Jesper Hall informerade om att det är 32 anmälda till utbildningen. Därav är
ungefär 2/3 pedagoger och 1/3 schackspelare.

§11

Nästa möte
Beslutades att förlägga nästa möte till slutet av januari.

§12

Mötets avslutande
André Nilsson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Kent Vänman

Justeras

André Nilsson

