Protokoll
UK-möte 29-30 april 2011 i Lund
Närvarande: Anil Surender ordförande
Jesper Hall
Kent Vänman
Niklas Sidmar, adjungerad

§1.

Mötets öppnande

Anil Surender hälsar alla välkomna. Niklas Sidmar kommer att medverka som adjungerad vid mötet.
§2.

Fastställande av dagordning

Det utskickade förslaget till dagordning fastställs.
§3.

Val av protokollförare

Kent Vänman väljs till protokollsförare.
§4.

Ekonomi

Niklas Sidmar redovisar den ekonomiska situationen efter årets fyra månader. Mötet konstaterar att
det finns risk större fara för överskridanden främst när det gäller SiS-verksamheten.
§5.

Schack4an – statusrapport

Kent rapporterar att deltagarsiffrorna ökat kraftigt under säsongen från ca 8.900 till 12.200.
Deltagarsiffrorna har ökat i samtliga distrikt förutom Västergötland, Jämtland/Härjedalen och
Roslagen.
§6.

Riksfinalen 2011

Kent rapporterar att Per Hultin leder planeringen inför riksfinalen den 21 maj som uppskattningsvis
kommer att samla ca 2.600 barn från 118 klasser.
§7.

Schack i Skolan – statusrapport

Jesper Hall rapporterar att det under fram till årsskiftet bildades 56 klubbar. Ytterligare ett antal
klubbar har bildats under våren. Region Halland har lämnat ett bidrag på 60.000 till Hallands SF,
vilket kommer att möjliggöra en förlängning av Fredric Hillertz anställning. Denne kommer dock att
minska sin arbetstid med schack från tre till två dagar i veckan. Jesper Hall rapporterar vidare att så
här långt har 270 pedagoger utbildats inom SiS. Av dessa har 150 även gått steg 2.
§8.

Sidoprojekt relaterade till Schack i Skolan

Jesper Hall pekar på ett antal angelägna utvecklingsområden för SiS.



Affisch
UK konstaterar behov av en klassrumsaffisch att användas i S4an och SiS. Jesper får i uppdrag
att ta fram en ekonomisk kalkyl. Åtgång cirka 1.000 exemplar/år.



Instruktionsfilmer
Jesper Hall önskar ta fram ett antal instruktionsfilmer. Mötet beslutar lägga detta projekt på
is.



Kortlekar
Mötet beslutar att det för närvarande inte är aktuellt att ta fram ytterligare kortlekar i
SchackmaGandhi serien.



Reklamblad
Mötet konstaterar att det finns behov av ett reklamblad för Schack i skolan. Jesper Hall får i
uppdrag att ta fram ett sådant.



Informationsblad
Mötet beslutar att Anil Surender testar att skriva ut framtaget informationsblad om SiS.
Bladet ska användas vid riksfinalen och i Almedalen. Behov cirka 400 exemplar.



Schackmattematerial
Fredric Hillertz håller under våren att framställa ett material bestående av sex lektioner.



Arvsfonden
Mötet beslutar att Jesper Hall går vidare med en uppdaterad ansökan till Arvsfonden.



Skolklubbslåda
Mötet beslutar ge Kent Vänman i uppdrag att ta fram en skolklubbslåda.

§9.

Sponsring

Anil Surender informerar att avtalet med Michael Wiander om sponsorrekrytering kommer att
omförhandlas. Mötet diskuterar framtida sponsringsarbete.
§10.

Planering säsongen 2011-12

Kent Vänman har varit i kontakt med de distrikt som Per Hultin varit behjälplig under säsongen
2010/11. Distrikten har redogjort för vilka hjälpinsatser de behöver under säsongen 2011/12. Mötet
diskuterar hur dessa insatser ska fördelas. Jesper Hall får ansvaret för Skånedistrikten. Anders
Pettersson får ansvaret för Blekinge och Södra Småland. Niklas Sidmar får ansvar för Göteborg. Kent
Vänman får ansvar för övriga distrikt. Expansionsområden blir Småland och Hälsingland. Mötet
beslutar att ”mogna” S4an-distrikt betalar för hjälp med klassbesök och kommuntävlingar, men

konstaterar samtidigt att förbundets resurser är klart begränsade. Kent Vänman får i uppdrag att
stämma av stödbehovet i vissa regioner med Per Hultin.
Mötet konstaterar att det är viktigt med kontinuerliga kontakter med S4an-distrikten.
Kent Vänman får i uppdrag att ta kontakt med Globen om lokalfrågan för nästa år i slutet av maj.
Kent Vänman rapporterar att materialbeställningar ofta delas upp i småportioner, vilket ökar
kansliarbetet och distributionskostnaderna. Mötet ger Kent Vänman i uppdrag att ta fram en ny rutin
för materialbeställning inför den kommande säsongen.
Behovet av en beställningsblankett för S4an-material efterlyses än en gång. Kent Vänman informerar
om att Peter Halvarsson håller på att ta fram av bilder till ett beställningsblad för S4an-mtrl som ska
läggas i S4an-portföljerna.
Utvecklingskommittén vill att Schack i Skolan fortsätter att expandera i numerär och spridas
ytterligare i geografiskt hänseende. Där till ska projektet försöka etablera sig inom skolvärlden och få
respekt som ett spännande pedagogiskt verktyg.
§11.

Lottningsprogram Schack4an

Vid distriktskontakter har Kent Vänman kunnat konstatera att det är framför allt lottning av
tävlingarna som oroar. För de arrangörer som inte känner sig trygga med SOSS rekommenderar
mötet att SwissPerfect alternativt Monradkort i olika färger används vid små turneringar. Vid större
tävlingar beslutar kommittén att förbundet ställer lottningspersonal till arrangörens förfogande om
så önskas.
§12.

Bidrag för deltagande i riksfinalen

Mötet beslutar att bidrag för deltagande i riksfinal inte är aktuellt varken 2010/11 eller 2011/12.
§13.

Ekonomiska modeller

Mötet sammanfattar de bidragsformer som tillämpas av riksförbundet.






Startbidrag
1)
Ungdomsklubbar med ekonomi erhåller startpaket + 750 kronor
2)
Ungdomsklubbar utan ekonomi erhåller startpaket
3)
Övriga klubbar erhåller fem schackspel av svensk tävlingsmodell
Fadderbidrag
Utbetalas med 1500 kronor vid bildande och med 1500 kronor vid första respektive andra
medlemsregistreringen.
Medlemsbidrag
1)
Utbetalas till distrikt med 1000 kronor för bidragsberättigade klubbar som uppfyller
Ungdomsstyrelsens ungdomsklubbsdefinition.
2)
Utbetalas till klubb med 1000 kronor för de fem första ungdomsmedlemmarna och
sedan med 30 kronor/ungdomsmedlem om klubben uppfyller Ungdomsstyrelsens
ungdomsklubbsdefinition.
3)
Medlemsbidrag utbetalas efter att SSF erhållit bidrag från Ungdomsstyrelsen för
aktuellt verksamhetsår.





4)
Sveriges Schackförbund betalar distriktsavgifter för ekonomilösa klubbar. UK beslutar
dock föreslå styrelsen att SSF fr o m 2011 endast ersätter klubbars distriktsmedlemsavgifter
för maximalt tre vuxna styrelsemedlemmar/klubb förutsatt att klubben uppfyller
Ungdomsstyrelsens definition för en bidragsberättigad ungdomsklubb.
Aktivitetsstöd
Bidraget är 18 kronor per aktivitet, ansöks om och utbetalas två gånger/år.

§14.

FIDE:s Chess in Schools

SSF har fått ett erbjudande från FIDE att medverka i ett skolklubbprojekt. Mötet konstaterar att
erbjudandet är intressant. Mötet beslutar att Jesper Hall får i uppdrag att ta fram ett förslag till
styrelsen hur erbjudandet skulle kunna realiseras i Sverige. Beslut fattas av styrelsen.
§15.

Present till skolschackklubbarna (Fritz & Felix)

Mötet uppdrar åt Kent Vänman att beställa 100 exemplar av Fritz & Felix från ChessBase. Kansliet får
i uppdrag att skicka dessa till SiS- och S4an-ledare.
§16.

Utbildning, material och läger

Kent Vänman får i uppdrag att rekrytera en ansvarig för sommarlägret 2011. Översynsgruppen som
leds av Jesper Hall ska träffas den 22 maj 2011. Hall lämnar en slutrapport till UK, varefter gruppen
upplöses.
§17.

UK och framtiden

Mötet för en diskussion om UK:s utseende och arbetsformer i framtiden.
§19.

Övriga frågor

Mötet ger Kent Vänman i uppdrag att förbereda aktuella SM-konferenser under SM-veckan. Mötet
tycker att det är lämpligt att dessa genomförs olika dagar vid en bestämd tid och då helst efter
ronderna. Exempel på programpunkter: 1) Träffa Jesper Hall om Schack i Skolan, Träffa Peter
Halvarsson om medlemssystemet.
§20.

Mötets avslutande

Anil Surender avslutar mötet.

Vid pennan

Kent Vänman

Justeras

Anil Surender

