
Smålands Schackförbund – Protokoll               7/2004 

Styrelsemöte 2004.10.23 i Aneby 

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Alf Karlsson, Torbjörn Sjövall, Hans Larsson,  Anna 

Karlsson, Ewa Fritz. 

  

1. Mötets öppnande 

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:30.  

2. Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Kent, sekreterare Ewa och som justerare valdes Hans. 

3. Fastställa dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

4. Föregående protokoll 

Kent läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna. Punkt 3 

6/2004 gicks igenom. Kent berättade att kontraktet av kansliet löper 1 juli-30 juni och skall 

sägas upp 9 månader innan. Kent ordnar uppsägningen. Ett förslag är att få hyra ett rum på 

kansliet. Kuvert finns i Västervik. Bo Frick och Torbjörn har fått i uppdrag att titta på 

kopiator. Torbjörn delade ut en diger samling om olika kopiatorer. Hans föreslår att han, Gert, 

Anna och Ewa träffas och diskuterar kansliarbetet samt går igenom förslaget om kopiatorerna. 

Alf skall höra med Gert om domarutbildningen. Hugo Karlsson har tagit kontakt med Roland 

Bonér som blir behjälplig i valberedningen. Förslag från Hugo att det blir tre personer i 

valberedningen.  

5. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom. Beslut togs att avsluta punkt 29 8/2003. Punkt 27 flyttas ner till 

avklarade punkter. Punkt 18 4/2004: Torbjörn har skickat ut enkät om olika spelformer. Svar 

har inkommit från fyra klubbar: Oskarshamn, Jönköping, Eksjö och Västervik. E-

postadresserna fungerar. 

6. Rapporter 

Anna berättade om schackfyran som kommit igång i Västervik Broschyrer och en inbjudan 

har skickas ut till lärarna på samtliga skolor i kommunen. Bo och Anna har varit ute i ett antal 

klasser och lärt barnen spela schack. 

Kassör: hoppade vi över då Gert inte var närvarande. 

Kansli: Hans berättar att samtliga priser detta år ut, utom till GP-tävlingen, är beställda. 

Länskommittéer: F-inget länsmästerskap. H: Länsmästerskap - Kalmar SK kom till Västervik. 

Kalmar skall ha GP-kvaltävlingen. 

Inkomna skrivelser: Ett tackbrev från änkan till Curt Gustavsson, Rottne, har inkommit. 

Ordförande: Tankar om tätare möten och/eller städmöten. Styrelsen kom fram till att det inte 

skall vara tätare möten utan det är bra som det är nu. Ett städmöte planerades in, då vi städar i 

kansliet. 

 

7. Småländskan 

För första gången har vi tvingats lägga ner en bra fungerande förbundstävling då endast två 

lag hade anmält sig, Västerviks ASK och Växjö. Nytt försök görs nästa år. 

 

8. Enkäten angående lagschack 

Enkäten har behandlats under punkt 5.  

 

9. Utvärdering av Stockholmsmötet 

Intressant att se Stockholms schacksalonger, det hade dock varit roligt att träffat fler från 

Stockholmsklubben. Presentationen av schackfyran var bra. 

 



 

10.Kansliet i Aneby 

Delvis behandlat 

 

11.Utskicksplanering 

Snabbschack, GP-final 

 

12. E-postadresser 

Behandlat under punkt 5 

 

13.Övriga frågor  

Inga frågor togs upp 

 

14.Nästa möte 

Ett städmöte av kansliet bestämdes till 15 jan. och ett styrelsemöte i Kalmar till 12 feb. 2005 

 

15. Mötets avslutande 

Kent Lindgren avslutade mötet kl. 16.00 

 

 

…………………………………….      ………………………………… 

Ewa Fritz / Sekreterare           Hans Larsson / Justerare 


