Mötesprotokoll
Sveriges Schackförbunds Ungdomstävlingskommitté
Rudbeckianska gymnasiet, Västerås 10 oktober 2015 kl. 19.45-23.00
Närvarande: Per-Olov Larsson (ordförande), Mats Sjödin, Mats Harrén, Joel Sjöstrand, Kent Vänman
(adjungerad), Kaj Engström (adjungerad)
§1 Mötets öppnande
Per-Olov öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av protokollförare
Kaj Engström valdes till protokollförare.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.
§5 Förändringar i kommittén – Information
Ordförande Mats Sjödin avgår från UTK efter 9 år. Ny ordförande blir Per-Olov Larsson. Ny ledamot i UTK
blir Joel Sjöstrand.
§6 Schackfyran
Kent lämnade en muntlig rapport om Schackfyran. Det har redan kommit in flera intresseanmälningar från
lärare direkt till kansliet. Läget ser på ett tidigt stadium hyggligt ut. Åtta distrikt hittills har velat få ett utskick
till alla årskurs 4:or i distriktet. Det innebär att klasser på orter där ingen schackledare kan göra besök
kommer att få schackfyranportföljer tillsända och får träna på egen hand med hjälp av bland annat:
www.schackslottet.se. Sedan blir alla klasser inbjudna till den närmaste tävlingen.
§7 Nordiska skolmästerskapet
Ännu är ingen arrangör klar. Växjö SK undersöker möjligheten att arrangera tävlingen. Om de inte kan,
kommer Stockholms SF att försöka göra det.
§8 Arrangörer 2016
Tidgare klara arrangörer:
Flick-SM – Limhamns SK,
Talangjakten – Manhems SS,
Kadettallsvenskans kval söder – Helsingborgs ASK,
Skol-SM – Örebro SF, spelort Lindesberg
Nu också klara arrangörer:

Skollag-SM – Manhems SS i samarbete med IFK Hindås
Kadettallsvenskans kval norr – Wasa SK
Juniorallsvenskan – SK Rockaden Stockholm
§9 Rapport från tävlingar 2015
Inga tävlingar har spelats sedan förra mötet.
§10 Namn på ungdomstävlingar
Mötet beslutade att behålla namnet Skol-SM på den tävlingen. Reglerna ska ändras så tävlingen är öppen
för alla barn och ungdomar under 20 år även om de inte är inskrivna i någon skola.
Mötet beslutade att ändra namnet på Talangjakten till Snabbschacks-SM för knattar och miniorer, från och
med 2017. Reglerna ska ändras så det inte längre är något krav på kvalificeringstävlingar även om
distrikten fortsatt gärna får ha sådana.
§11 Inköp Schackfyran-medaljer
Mötet beslutade att köpa in 15000 Schackfyran-medaljer som ska räcka till riksfinaler sex år framåt. Denna
volym för att få det billigaste priset/medalj enligt de prisförslag vi fått.
§12 Budget 2016
Mötet gick igenom budgeten, och kommer att lägga fram ett förslag till styrelsen. Det beslutades att en
bildvägg med Yes2chess-motiv får inhandlas. Den ska första gången användas på Skolforum.
§13 Dispensansökan Flick-SM 2016
Limhamns SK:s dispensansökan om att ändra betänketiden i D-gruppen i Flick-SM från 15 minuter+10
sek/drag till 30 minuter utan tillägg, avslogs.Mötet ansåg att betänketid med tillägg nu är vedertaget och de
yngsta spelarna snabbt tagit till sig den.
§14 Regler ungdomstävlingar
Mötet beslutade att från och med 2017 kan en klubb endast delta med ett lag i högsta serien i
Juniorallsvenskan och i Kadettallsvenskans final.
Per-Olov och Kaj har rätt att besluta om arrangörer när anmälningstiden gått ut. Hela UTK ska fortlöpande
hållas informerade om frågan.
Mötet diskuterade om huruvidar sekundärmedlemmar ska kunna spela Kadettallsvenskan och
Juniorallsvenskan. Frågan bordlades till nästa möte.
§15 Övriga frågor
Kent redogjorde för SSF:s styrelses beslut till de anmälningar som följde efter Kadettallsvenskans final.
Kent berättade att deltagsiffrorna markant sjunkit i de tre högsta klasserna, högstadiet och gymnasiet, i
Skol-SM de tretton senaste åren. I de yngre klasserna har det varit liknande deltagarsiffror under samma
period.
§16 Nästa möte
Per-Olov kommer att kalla till ett skype-möte i slutet på november.

§11 Mötets avslutande
Per-Olov tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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