Smålands Schackförbund – Protokoll
2/2005
Styrelsemöte 2005.02.26 i Kalmar
Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Alf Karlsson, Torbjörn Sjövall, Gert Brushammar,
Anna Karlsson, Ewa Fritz.
Närvarande medlemmar: Boo Malm, Kalmar SK, Mikael Ohlsson, Kalmar SK, Stefan
Björklund, Kalmar SK
Närvarande valberedningen: Hugo Karlsson, Västerviks ASK, Roland Bonér, Torsås SK
1. Mötets öppnande
Kent Lindgren hälsade välkommen och tackade Kalmar SK att vi fick komma. Mötet
öppnades kl. 11:30. Även Boo Malm önskade oss välkomna och föreslog en presentation av
de närvarande. Roligt om det hade kommit flera medlemmar på det här mötet. Vi gör det här
för att avdramatisera Smålands schackförbund. Man kan komma även om man inte har något
att ta upp. Styrelsen vill gärna veta vad som händer ute i distrikten och vad man tycker.
2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Kent, sekreterare Ewa och som justerare valdes Boo och Hugo.
3. Fastställa dagordning
Dagordningen fastställdes.
4. Föregående protokoll
Ewa läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.
5. Åtgärdslistan
Kent berättade för de närvarande om Åtgärdslistan, som gicks igenom. Nr 49/04 hjälps
Torbjörn och Alf åt med. Nr 37/04: Gert tar kontakt med Växjö, Glasriket och Västervik om
de är intresserade av att vara lagledare och om det blir något lagschacksutbyte med
Linköpings ASS. Nr 5/04: Anna och Ewa har gjort ett utkast om PM för tävlingsarrangörer
som Anna läste upp.
6. Rapporter
Ordförande: Kent berättade om arbetet i gruppen som ser över SSF verksamhet. Gruppen
bildades vid SSF-kongressen i somras och har under hösten bl a gått ut med enkäter till
samtliga kommittéer. Resultatet är sammanställt och Kent vill gå vidare med fler enkäter för
att få styrelsens syn på kommittéerna och deras styrkor/svagheter. Arbetet kommer att ta flera
år, vad som åstadkommits hittills är att en process har startats.
En annan arbetsgrupp som Gert ingår i ser över stadgarna i SSF; förslag på nya formuleringar
kommer att skickas ut i början av mars.
Kassör: Gert har jobbat med att få bokslutet klart, det lämnas nu till revisorerna. Årets resultat
är ett underskott på 25000 SEK. Det har bl a lagts en hel del på kanslimateriel.
Landstingsbidrag har vi bara från Kronobergs län.
Kansli: Föregående möte var ett städmöte. Materiel spreds till Växjö (äldre handlingar för
arkivering) och Västervik En grupp med Gert, Hans och Ewa ska till sommaren göra en
inventarieförteckning. Denna förteckning ska hållas uppdaterad och finnas hos samtliga i
styrelsen.
Nytt kansli är på gång i Västervik, där del av rum kommer att få hyras till en kostnad av 500
SEK/mån. Kopiator finns till en kostnad av 60 öre/kopia.
Ny kansliadress per omgående: Ewa Fritz, Getingstigen 28, 593 52 Västervik.
Schackfyran: Anna berättade om schackfyran som har spelats i Västervik. Bo Frick och Anna
har varit ute på skolorna och mött entusiastiska lärare och elever. Semifinal har spelats och en
klass går till riksfinal i Västerås i maj. Bra stöttning från SSF. Västerviks ASK har fått ett
stipendium på 10 000 SEK för nystartad verksamhet av Tjustbygdens Sparbank.
Länskommittéer: LK-F -Torbjörn berättade att 2005.02.18 blev Jönköpings schackklubb
vilande för att kunna startas upp igen när intresse finns. Jönköpings medlemmar går över till
Huskvarna. Det behövs en till i kommittén istället för Hans.

LK-G -Juniorlag-DM har spelats.
LK-H -Västervik, Smedby länstävling. Ewa kommer att ta över efter mammalediga Anna ett
tag.
Webbmaster: Gert berättade om den grundläggande principen för hemsidan. Stilen ska vara
sådan att man alltid skall känna igen sidan eller en utskrift som ett ”SmSF-dokument”. Den
skall ha ett enhetligt utseende men innehållet kan naturligtvis varieras så länge man håller sig
inom ramarna. Se t ex innehållet på första sidan på http://www.smalandsschack.se som är
adressen till hemsidan. Alla i styrelsen har dessutom egen mailadress konstruerad som
”förnamn”.”efternamn”@smalandsschack.se.
Inkomna skrivelser: inga
7. Förberedelse inför kongressen
Styrelsen beslutade att flytta kongressen till 16 april pga krock med tusenmanna. Plats och tid:
IOGT-lokalen i Växjö kl.10.00. Gert informerade att kallelse, dagordning,
verksamhetsberättelse, bokslut och revision är klara. Fullmakter måste skickas in till kansliet
före kongressen om det krävs anmälan för matplaneringen, i annat fall räcker det att ha med
fullmakten på kongressen. Gert och Hans får bestämma vilken variant som ska användas.
Proposionen om stadgeförändring ska tas med.
Gert får i uppgift att beställa Colljinplaketter i silver till Ingemar Johansson, Hans Larsson
och Roland Bonér.
Till nästa möte skall vi fundera vem som skall få ungdomsledarstipendium och Gillströms
vandringspris.
Anna och Ewa gör utskick om kongressen v. 12
8. Valberedningen
Hugo läste upp valberedningens förslag. En ändring i sista stund är att Gert och Kent föreslår
att de byter befattning. Valberedningen godkände tanken och skriver om förslaget.
9. Övriga frågor
Roland informerar om en ny schackbok av Robert Danielsson som heter ”Lärobok i schack”
Boo berättar om Kalmar schackklubb bl a går ungdomsverksamheten framåt.
10.Nästa möte
Västervik 18 mars 2005 kl.18.30
11.Mötets avslutande
Kent Lindgren avslutade mötet kl. 16.45

_____________________________
Ewa Fritz / Sekreterare

_____________________________
Boo Malm/Justerare

____________________________
Hugo Karlsson / Justerare

