Protokoll SK-möte 20 februari 2014
Tid: 21.00-23.00
Plats: Skype
Deltagare: Lennart Beijer (ordf), Lennart Berglind, André Nilsson, Jesper Hall (adjungerad) och Kent
Vänman (adjungerad).
Frånvarande: Mats Sjödin och Fredrik Hillertz
§1

Mötets öppnande
Lennart Beijer har sedan föregående möte ersatt André Nilsson som ordförande. Han
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

Rapporter
a. Arbetsgrupp: Schackfyran
Kent Vänman rapporterade att situationen är oförändrad sedan föregående möte.
b. Arbetsgrupp: Skoltävlingar
Arrangör till Juniorallsvenskan i november saknas alltjämt.
c. Arbetsgrupp: Skolklubbar
Jesper Hall rapporterade att eleverna vid högskolekursen i Malmö kommer att
göra elevarbeten som förhoppningsvis kan användas vid en fortsatt utveckling av
skolklubbsverksamheten.
d. Schacknätet
Jesper Hall rapporterade att de första filmerna är färdiga och har publicerats.

§6

Kommitténs arbetsformer
Sedan tidigare har kommittén beslutat att fördela ansvarsområdet i tre arbetsgrupper.
Schackfyran, skolklubbar och skoltävlingar. Vid en workshop i Linköping, december
2013, framkom att en fjärde arbetsgrupp som omfattar utbildningar och läger borde
bildas. Det finns dock andra uppgifter som inte täcks (ex vis tjejschack). Mötet
beslutade att dessa tillvidare inryms i den nybildade arbetsgruppen.

§7

Rapport ingångna avtal
Kent Vänman rapporterade att avtalsskrivning gällande ersättare för Jesper Hall under
vårterminen pågår.

§8

Plan för det fortsatta arbetet med skolklubbarna
En kansliprognos visar att antalet skolklubbar minskar kraftigt under 2013. Jesper Hall
fick i uppdrag att lämna ett skriftligt åtgärdsförslag hur dessa ska stimuleras att
fortsätta sin verksamhet till nästa möte.

§10

Övriga frågor
Behovet av en alkoholpolicy i förbundet har aktualiserats. Kommittén instämmer i
detta och skickar ärendet vidare till styrelsen.

§11

Nästa möte
Beslutades att nästa möte hålls den 28 mars i Linköping.

§12

Mötets avslutande
Lennart Beijer tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
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