Smålands Schackförbund – Protokoll
6/2004
Styrelsemöte 2004.08.29 på Schacksalongerna i Stockholm
Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Alf Karlsson, Torbjörn Sjövall,
Anna Karlsson, Ewa Fritz.
1. Mötets öppnande
Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:00.
2. Schackfyran
Jonas lämnade materiel till schackfyran: Broschyrerna ”Schackfyran”, ”Ännu mer om
schack”, ”Lite mer om schack”, boken ”Kajsa och den magiska schackboken” av Jesper
Hall och schackbräde med pjäser. Anna och Ewa tar hand om det.
3. Kansliet
Kent undersöker när kontraktet måste sägas upp i Aneby. De olika sysslorna delas upp
mellan styrelsemedlemmarna. Anna och Ewa skickar ut anmälan till Småländskan. Upplag
för kuvert ska spridas på styrelsemedlemmarna. Bo Frick och Torbjörn får i uppdrag att
undersöka vad en kopiator skulle kosta som vi placerar i Västervik. Inventarieförteckningar
äldre än fem år och andra dokument, äldre än fem år, skall till Folkrörelsearkivet.
4. Domarkurs
Dra igång distriktsdomarutbildning. Stephan Lindberg, förbundsdomare, kan komma till
Vrigstads värdshus 9-10/10 alt. 2-3/10 2004. Gert undersöker vem som har
domarkompetens i distriktet. Lägga in på hemsidan vilka som har domarutbildning, vilka
som är förbundsdomare och distriktsdomare.
5. Bidragsansökan för domarkurs
Styrelsen beslutade att bidra med reseersättning och anmälningsavgift till Alf Karlsson.
Se punkt 11 4/2004.
6. Valberedningen
Styrelsen diskuterade styrelsens och valberedningens agerande med anledning av den
uppkomna situationen. Tre förslag på namn finns, som ersätter Curt Gustavsson, Rottne, i
valberedningen. När vi fått besked av dessa tre, tar vi upp det vid nästa styrelsemöte. Hugo
Karlsson, Västervik, blir sammankallande.
7. Åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom.
8. Medlemsregister
Nya web-adressen är www.smalandsschack.se . Där kommer bl. a styrelsen att presenteras.
Vidare kommer korrekturläsningar, partisamlingar, åtgärdslistan och distriktlistorna
(medlemsregister) att finnas. Genom första sidan skall man komma åt medlemsregistret.
Gert mailar dessutom information om nya mailadressen.
9. Minihandbok
Torbjörn presenterade Förbundshandboken i miniformat som han har utarbetat. Styrelsen
tyckte om formatet, men att den fort blir inaktuell. Styrelsen beslutade att inte anta den.
10.Mötets avslutande
Kent Lindgren avslutade mötet kl. 13.40
…………………………………….
Ewa Fritz / Sekreterare

…………………………………
Gert Brushammar / Justerare

