Protokoll SK-möte 28 mars 2014
Tid: 10.00-16.00
Plats: Linköping
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 öppnade möte och hälsade alla välkomna.

§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. Talangjakten har
spelats på Kvarnbyskolan med 150 deltagare.
c. Arbetsgrupp: Skolklubbar
I högskolekursen deltar 28 personer. Just nu håller man på med projektarbeten.
Nästa träff hålls den 3 april. Antalet bidragsberättigade skolklubbar under 2013 ser
ut att överstiga 300.
d. Schacknätet
Jesper Hall rapporterade att förutom två publicerade filmer kommer ytterligare tio
publiceras under april månad.
e. Utbildning mm
André Nilsson, Mats Sjödin och Jesper Hall kommer att träffas för att forcera
arbetet med det nya utbildningsmaterialet.

§6

Plan för det fortsatta arbetet med skolklubbarna
Jesper Hall redovisade ett omfattande förslag hur det fortsatta arbetet med

skolklubbar ska gå till. Kommittén beslutade:
- att SK fortsätter med nuvarande organisationsform tillvidare
- att SK framställer till CS om anställande av en vikarie för Jesper Hall för dennes
arbetsuppgifter kopplat till skolklubbar.
- att Jesper Hall ska ta fram ett förslag och en kostnadskalkyl för hemsidor till Schack i
skolan respektive Schackfyran.
- att Jesper Hall får i uppdrag att ta fram ett förslag för en satsning på
regioninstruktörer. Tanken är ett koncept där Sveriges SF bidrar med 100 000 kr om ett
eller flera distrikt inrättar en regioninstruktör. Motkravet är en handlingsplan som SSF
godkänner och som ska ha som mål att distriktet eller distrikten ökar med 30
skolklubbar, samt att Schackfyran genomförs i distriktet. Vi tänker oss 1-3
försöksområden initialt.
§7

Övergångsregler
TK håller på att se över nuvarande övergångsregler och önskar få SK:s synpunkter.
Frågan bordlades. Frågan bordlades. Kommer att beslutas vid mailväxling och
konfirmeras vid nästa möte.

§8

Dispensansökan
Team Viking har inkommit med en dispensansökan att använda sex spelare från andra
klubbar vid Kadettallsvenskan 2014. Frågan bordlades. Kommer att beslutas vid
mailväxling och konfirmeras vid nästa möte.

§9

Nästa möte
Beslutades att nästa möte hålls på Skype under april/maj 2014.

§10

Mötets avslutande
Lennart Beijer tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Kent Vänman

Justeras

Lennart Beijer

