Anteckningar från UTK-möte,
Skype tisdag 9 maj 2017 20:15
Närvarande: Per-Olov Larsson (ordf.), Andreas Råvik (sekr.), Joel Sjöstrand, Kent Vänman
(adj), Tapio Tikkanen medverkade på §1-5
§1

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Inga ändringar.

§3

Val av protokollförare
Andreas Råvik anmälde sig frivillig.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.

§5

Tävlingsregler för internetbaserade tävlingar Yes2Chess och Si2Chess
Under final på Si2Chess så uppstod problem med uppkopplingen för två av
deltagarna och dom förlorade på tid. Efter kontakter med kansliet och många
diskussioner så kom man överens om att ställa klockorna rätt och spela färdigt
partiet från där det avbröts.
Denna uppfattning har också UTK, man ska ställa klockorna rätt och spelar
färdigt. Schackpartierna ska avgöras på brädet och inte på en dålig internet
uppkoppling.
Kent Vänman fick i uppdrag att skriva ner en domarinstruktion snarast, då den
ska användas när finalen Yes2Chess avgörs. Utkastet mejlas till UTK och Tapio
T.
Organisation/lagledning
För att få skolorna mer involverande i tävlingarna Yes2Chess och Si2Chess så
bör lagledaren vara anställd av skolan.

§6

Rapport från tävlingar 2017
- Schackfyran
Alla tävlingar avklarade nu. Finalen i Västerås är den 3 juni.
- Yes2Chess
Nästan 300 lag har deltagit. Final 16 maj.
- Si2Chess
Nästan 200 lag under första året. Finalen har avgjorts och Essingskolan från
Stockholm vann. Dom åker till Sicilien i juni som var första priset i tävlingen.

- Sikta mot Stjärnorna
Tävling för lågstadiet som spelas för andra året. Finalspelet avgörs i år på
internet för lågstadiet. Första pris är ett skolbesök från Christer Fuglesang. Ett
60-tal skolor är anmälda.
§7

Kommitténs framtida uppgifter
UTK är ett viktigt bollplank för kansliet när det gäller bl.a. tävlingarna som
ligger under UTK.

§8

Övriga frågor
Kent redogjorde för hur utdelning av pengar från MUCF kan delas ut. Ett
konstig och orättvist system. Ett möte om detta är bokat med Anna Ekström som
är gymnasie- och kunskapslyftsminister.
Priserna i tävlingarna Yes2Chess och Si2Chess kommer att bli prispengar istället
för resor. 1:a priset blir 30 000:- .
Förslag finns också på att lägga ner namnet Si2Chess. Tävlingen hamnar istället
under Yes 2 Chess som då blir arbetsnamnet för alla internettävlingar från 5:e
klass och uppåt.
UTK bör ha 4 möten varje år och då ca 2 veckor innan CS har sina
styrelsemöten.

§9

Nästa möte
Hösten 2017

§10

Mötet avslutande
Per-Olov tackade för visat intresse.

