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2008-08-31 12.00-17.15
SS Manhems klubblokaler, Göteborg.
Erik Degerstedt, ordf.
Mats Eriksson
Inna Agrest
Adjungerad
§ 9a Rasmus Myklebust

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av sekreterare
Inna valdes till sekreterare för mötet
4. Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutade att lägga föregående mötesprotokoll 2008-04-19 till
handlingarna.
5. Pågåendelistan
Erik uppdaterade UK om vad som är på gång.
6. Ekonomirapport
Erik kommenterade den utskickade ekonomirapporten som pekar på en något
sämre prognos än budgeterat.
7. Pågång i SSF
Då alla ledamöter redan sitter i styrelsen fanns inget ytterligare att informera
om.
8. Distrikslyftet – protokoll kommer
Erik, Mats samt förbundsordförande har suttit med i en grupp för att ta fram
olika förslag på paket som kan användas för att hjälpa distrikt i behov av hjälp.
Denna kommer att skickas ut till berörda i SSF organisationen för att få in
synpunkter.
9. Breddprojekt
a) Ansökan från NV-Skåne

Beviljas med 10.000 kr främst för resekostnader. Kompletteras med en förfrågad
om målet med projektet. Utvärdering önskas, färdig 2008-12-31.
b) Fadderbidrags ansökningar Hammarö SK
Beviljades efter kompletteringar.
10. Kursutbud 2008
a) Tränarskolor 2009 via Internet, Erik undersöker möjligheterna.
b) Lägerverksamhet hösten 2008 samt 2009.
UK beslutade att Inna & Erik ska funderar vidare kring SSF:s lägerverksamhet.
UK beslutade att Inna ska ta reda på vad läger i andra sporter kostar.
11. Utbildningsmaterial
Behov av framtida utbildningsmaterial diskuterades. Inget beslut togs under
denna punkt.
12. Layoutarbete Schack Rätt och Lätt
UK beslutade att Mats ska gå igenom foldern ”Schack – Rätt och Lätt”. Samt att
Erik ska ta kontakt med André Nilsson för att diskutera layouten.
13. Framtida projekt
Projekt Damvinst diskuteras vidare.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15. Nästa möte
Datum för nästa möte ej fastställt.
16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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