
Smålands Schackförbund – Protokoll               4/2004 

Styrelsemöte 2004.06.05 i Aneby 

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Hans Larsson, Torbjörn Sjövall, 

Ingemar Johansson, Anna Karlsson, Gunnar Axelsson, Ewa Fritz. 

  

1. Mötets öppnande 

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:20. Till nästa möte utsågs en 

arbetsgrupp bestående av Torbjörn, Gert och Kent som skriver en dagordning vilken är klar 

ca tre veckor innan styrelsemötet. 

 

2. Förberedelser inför SSF-kongressen 17 juli 2004 i Göteborg 
- Vår motion: Andra att satsen SSF avslås 

- Motioner från Stockholms SF: Vi håller med om deras svar på motionen (bilaga c3) 

- Proposition från CS om höjda medlemsavgifter: Vi beslutade att rösta nej (bilaga c5). 

Kent läser upp valberedningens förslag till SSFs styrelse. Kl. 11.30 städning av 

kansliet. Mötet återupptas kl. 14.45 

 

3. Föregående protokoll 

Kent läste upp föregående protokoll, några ändringar gjordes varefter de godkändes. Vi 

beslutade att Gunnar, Anna och Ewa ansvarar för punkt 10 1/2004. Punkt 13 1/2004 lägger 

vi ner så länge. Hans och Torbjörn får i uppdrag att spinna vidare på länsmatcher, vore bra 

att koppla in länskommitèer.  

 

4. Stående justeringsman 

Gert valdes till justerare. 

 

5. Rapporter 

Gert rapporterade: Motion inlämnad till SSF, handboksuppdateringar klar, Ratinglistan 

upprättad och publicerad på webben. Gert visade en skiss på medlemsregistrering på 

webben. Landstingsbidrag från G län har kommit, TfS är beställd till Ewa och ska beställas 

till Gunnar. Thomas Ernst spelade simultan i Växjö 3 maj med resultatet 18-0. Hemsidan 

uppdaterad med protokoll, ratinglista och lite nyheter. Bla är det festival-mästerskap i 

schack i Hultsfred under Hultsfredsfestivalen. Distriktsledarkonferens skickas ut, Växjö 

Kommun avser bygga ett utomhusbräde vid Växjösjön med VSK som driftansvarig 

”fadder” 

Ett tackbrev har inkommit till SmSF från Göthe Gustavsson för Collijnplaketten. 

 

6. Små arbetsgrupper 

Vi beslutade att dela upp uppgifter mellan oss i styrelsen; ca 3 st i varje grupp. 

 

 

7. Distribuerad kanslifunktion 

Beslutade att Anna och Ewa skall hjälpa Hans. 

 

8. Hemsidan 

Nybildade informationsgruppen till webbsidan blev Gert, Gunnar och Bo Frick. De får 

ansvar för material att publicera. Än en gång en påminnelse till er ute på klubbarna att 

skicka in nyheter till Gert, bl a resultatrapporteringar, inbjudan till tävlingar  mm. 

Åtgärdslistan skall ut på webben. Styrelsepresentation (kort presentation av oss i styrelsen) 

 



9. Medlemsregistrering via hemsidan 

Klubbarna skall kunna använda SmSFs hemsida och genom ett lösenord kunna föra ett 

medlemsregister över sina medlemmar. Under hösten skall vi börja med 

styrelsemedlemmarnas klubbar. Till nästa möte skall vi fundera ut en mailadress. 

 

10. Ratingkort/visitkort 

Styrelsemedlemmarna skall få var sitt visitkort med sitt namn. Korten skall spridas vid 

tävlingar. Gert visade förslag på en folder om SmSF: Vad skall den innehålla? Anna och 

Ewa fick i uppdrag att göra utskick av inbjudan till Småland Open, ratingkort och folder 

före 7 augusti 2004. Gert skall lägga in partiprotokoll på webben. 

En idé var att vid ett styrelsemöte spela Styrelsemästerskap. Idén mötte gehör, men 

föreslogs äga rum under vinterhalvåret. 

 

11. Bidragsansökan för domarkurs 

En ansökan har inkommit från Alf Karlsson om bidrag för en domarkurs. Styrelsen ställer 

sig välvillig till den ansökan eftersom Alf ställer sig till SmSF:s förfogande. Vi tar upp på 

nästa möte hur mycket vi skall bidra med. 

 

12. Utskicksplanering 

Anna och Ewa fick i uppdrag att sköta utskicket till klubbarna av handboken och 

ratinglistan. 

 

13. Kontakter med andra distikt 

Kontakter är tagna med Blekinge SF/Erik Robertsson och Stockholms SF/Sven-Gunnar 

Samuelsson. Förslag är att lägga nästa styrelsemöte i Stockholm i Schacksalongerna. 

Förslag 14-15 augusti resp. 28-29 augusti. 

 

14. Nästa möte 

Kent, Gert och Torbjörn  ansvarar för förberedelsen. 

 

15.Övriga frågor 

Länskommitèer: F-län:Hans Larsson (sammankallande), Torbjörn Sjövall, Glenn Karlsson, 

Gunnar Axelsson. G-län: Gert Brushammar (sammankallande), Alf Isaxon. H-län: Hugo 

Karlsson (sammankallande), Anna Karlsson, Bo Frick. Ska vi försöka få till en distrikts- 

domarkurs tidigt i höst? Gert tar kontakt med SSF för att få ett datum. 

 

16.Mötets avslutande 

Kent Lindgren avslutade mötet kl. 18.20 

 

 

 

…………………………………….      ………………………………… 

Ewa Fritz / Sekreterare           Gert Brushammar / Justerare 


