Protokoll – Skolkommitté möte 26 augusti 2018
Skypemöte
Deltagande: Jesper Hall adjungerad, Christofer Martin, Hallfridur Sigurdardottir, Fredrik Kjellqvist.

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna.
2. Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Fredrik Kjellqvist utsågs till protokollförare.
4. Minnesanteckningar från 3/5 godkändes.
5. Mässor:
•

Comic Con 14–16/9
Den sista planeringen inför annalkande mässa genomgicks. Det mesta är
klart som bemanning, material, m.m. Flyers att dela ut kommer tas fram och
tryckas. Detta ordnar Christofer och Hallfridur med. Montern kommer
bemannas av Christifer M, som är ansvarig på plats, alla dagar, Jesper H
fredagen och Hallfridur S fredag och söndag. Under dagarna kommer även
inplanerade besök ske som under fredagen battlerapparen ”Henry Bowers”,
söndagen Lars-Olof Hedlund och några juniorer som Hallfridur ordnar bl.a.
Baldur Teodor Petersson.

•

Skolforum 29-30/10
Ansvarig under mässan kommer Jesper H vara och övrig bemanning är inte
klar än, men Fredrik K kommer troligtvis också deltaga. Material som
använts under tidigare mässa kommer givetvis användas även här.

6. Fördelning av ungdomsbidrag. Sedan tidigare har skolkommittén fått i uppdrag att
utreda hur fördelningen av ungdomsbidragen till distriktsförbunden skall fördelas.
Som det varit nu har förbunden fått bidragen utifrån hur många nya
skolschackklubbar som bildas oavsett arbetsinsats och motprestation.
Skolkommittén har i nuläget inget konkret förslag att presentera inför kommande
CS-möte men har för avsikt att ta fram detta till kommande möten i höst.
Klart är dock att ett förslag till, att Distriktsförbunden måste redovisa hur de
arbetar för att supporta skolschackklubbarna kommer tas fram.
Skolkommittén kommer presentera en mall för vad Distriktsförbunden måste göra
för att lyfta bidraget och presentera denna i CS.

7. Skolkommitténs ansvarsområden. CS/kansliet vill att kommittéerna ser över vilka
ansvarsområden som ingår i respektive kommitté. SK:s ansvarområden anser vi är:
1. Att sprida schack på Sveriges skolor.
2. Att utbilda pedagoger i schackpedagogik.
Fredrik K rapporterar in detta till Kent V på kansliet.
8. Fredrik K ansvarar för att skolkommitténs rapport skickas in till kansliet för
distribution till CS inför kommande möte 1-2 september.
9. Eftersom inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden mötet.

Vid anteckningarna
Fredrik Kjellqvist

