!

!
!

!

Mötesprotokoll!

Sveriges Schackförbunds Ungdomstävlingskommitté!
Plats: Katedralskolan, Växjö!
Tid: 2014-10-11 klockan 19.30!

!

Närvarande: Mats Sjödin (ordförande), Frans Dahlstedt, Mats Harrén, Kent Vänman,
Håkan Jalling (§8)
Frånvarande: Per-Olov Larsson!

!

§ 1. Mötets öppnande!
Mötet öppnades klockan 19.36 av Mats Sjödin.!
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen gick igenom och godkändes.!
§ 3. Val av mötesfunktionärer
Mats Sjödin valdes till mötesordförande. Frans Dahlstedt valdes till sekreterare.!
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Inget protokoll fanns att tillgå.!
§ 5. Inbjudan till Juniorallsvenskan!
Ett förslag till inbjudan till Juniorallsvenskan redovisades. Inbjudan kommer läggas ut i
början på veckan.!
§ 6. Flick-NM 2015
Vi har fått frågan från Danmark om det passar för oss att Flick-NM spelas 1-3 maj 2015. Vi
svarar att detta är ok för oss.!
§ 7. Arrangörer av ungdomstävlingar 2015!

- Talangjakten (mars-april 2015)
Katrineholms SK har ansökt. UTK godkänner ansökan och tilldelar Katrineholm
arrangemanget.!
- Kadettallsvenskans kval (maj 2015, 2 orter)
UTK beslutar att tilldela det ena kvalet till Nolereds SK. Annan kvalort sökes fortfarande.!
- Skol-SM (oktober 2015)
Några potentiella alternativ finns, men inga ansökningar har lämnats in. Vi undersöker frågan
närmare till nästa möte.!
- Juniorallsvenskan (november 2015)
Frågan kommer behandlas på nästa möte.!

§ 8. Skol-SM!
- Utvärdering - hur ska den göras?
Utvärdering kommer göras i Växjö SK den närmaste veckan efter tävlingarna. Samråd
sker med Frans. Kommittén fortsätter sedan arbetet mot nästa års Skol-SM. Checklistan
som är gammal ska uppdateras till årets version.
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!
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§ 9. Regler!
- Kadett- och Juniorallsvenskan!
- Individuella tävlingar
Vissa regeländringar diskuterades. Ett reviderat förslag på regler kommer skickas ut via
mail för godkännande.!
§ 10. Schackfyran
Ingen rapport på detta möte.!
§ 11. Nästa möte
Mats Sjödin kallar till nästa möte på mail.!
§ 12. Mötets avslutande!
Mötes avslutades klockan 21.04.!

!
Vid protokollet!
!

______________________________!
Frans Dahlstedt!

!
Justeras!
!

______________________________!
Mats Sjödin, ordförande

