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Styrelsen för Smålands Schackförbund avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009. 

 

Styrelse 

Ordförande Gert Brushammar, Växjö 

Vice ordf Kent Lindgren, Oskarshamn 

Sekreterare Josip Vrabec, Oskarshamn 

Kassör Kent Lindgren, Oskarshamn 

Ledamöter Mikael Ohlsson, Kalmar 

 Alf Karlsson, Hultsfred 

Suppleant Chrillo Lindholm, Kalmar 

 

Länskommittéer 

F län vakant 

G län Alf Isaxon, Växjö (sammankallande) och Gert Brushammar, Växjö 

H län Hugo Karlsson, Västervik (sammankallande), Ewa Fritz, Västervik 

 

Revisorer 

Ordinarie Jörgen Karlsson och Johan Nilsson, båda Västervik 

Suppleanter Ulf Hedvall, Kosta och Patrick Fransson, Lessebo 

 

Valberedning 

Stefan Fransson, Oskarshamn och Hans Larsson, Aneby 

 

Hedersmedlemmar 

Hugo Karlsson, Västervik och Håkan Åkvist, Eksjö. 

 

Kansli och säte 

SmSF har under året haft säte Oskarshamn. Kanslifunktionen har funnits i Västervik i början av året. 

 

Ombud vid SSF-kongressen 

SmSF ombud vid Sveriges Schackförbunds kongress i Stockholm i juli var Josip Vrabec och Gert 

Brushammar. 

 

Medlemstal och verksamhetsområde 

Antalet medlemmar var vid årets utgång 558 fördelade på 19 föreningar i Småland och på Öland. 

Tack vare ungdomssatsningen i Jönköping, Västervik och Oskarshamn har de senaste årens 

minskande trend brutits. 

 

Ekonomi 

Räkenskaperna har under året balanserats på 72.251 kr där verksamheten gjort ett underskott på 

11.897 kr. Behållningen till 2009 är 341.429 kr. 
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Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammankomster. 

 

Utbildning, information och medbestämmandefrågor 

Styrelsens informationskanaler till medlemsföreningarna och enskilda medlemmar har förutom 

kongress och utvärderingsdag varit föreningsutskicken och förbundets hemsida. 

Planeringen av den kommande säsongen sker huvudsakligen på utvärderingsdagen medan mindre 

justeringar görs löpande under året i samråd med arrangerande klubb. 

 

Tävlingsverksamheten 

Smålands Schackförbund har under 2009 med klubbarnas hjälp genomfört alla planerade 

tävlingsaktiviteter trots att småländskt schack går på sparlåga. Somliga tävlingar är precis på gränsen 

till att få ställas in.  

En satsning på helgläger för ungdomar med inriktning på schackträning ledd av elitspelare har 

inletts. SK Framåt, Glasrikets SK, Västerviks ASK och Växjö SK har deltagit i dessa läger. 

Småländskan genomfördes i år med Div IV-status. 6 lag gjorde upp om titeln och Västerviks ASK 

gick segrande ur den striden. 

Schackfyran-verksamheten har genom engagerat arbete av berörda klubbar etablerats i Jönköping, 

Oskarshamn, Västervik och i mindre omfattning i Växjö. 

 

DM-pokalen  

DM-pokalen har för 2009 erövrats av Växjö SK. 

 

Stipendier och utmärkelser 

Ungdomsledarstipendiet för 2009 har tilldelats Jörgen Karlsson, Västervik.  

 

Slutord 

Aktiviteten i småländskt schack har fört en tynande tillvaro under flera år, men under 2008 och 2009 

har en antydan till trendbrott kunnat märkas. Schackfyran är ett sätt att få kontakt med unga spelare. 

Utmaningen ligger i att kunna ta hand om dem när de blir lite äldre. Vi tror att SmSF har goda 

chanser att få upp farten genom aktiv medverkan från alla engagerade klubbar i distriktet. 

 

 

Tecknat i mars 2010  

 

 

 

Gert Brushammar Kent Lindgren Josip Vrabec 

 

 

 

 

Mikael Ohlsson Alf Karlsson  Chrillo Lindholm 


