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Smålands Schackförbund – Protokoll                
Styrelsemöte 2005.06.11 i Västervik 
Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Anders Svensson, Alf Karlsson, 
Ewa Fritz. 
  
1. Mötets öppnande 
Gert Brushammar hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 11:00. 
 
2. Val av mötesfunktionärer 
Ordförande Gert Brushammar, sekreterare Ewa Fritz. 
 
3. Fastställa dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
4. Föregående protokoll 
Ewa läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.                                                
 
5. Åtgärdslistan 
Gert föredrog Åtgärdslistan för de närvarande. 
 
6. Rapporter 
Ordförande: Gert har uppdaterat förbundshandboken. Han rapporterade vidare vad som 
händer i arbetsgruppen om de nya stadgarna i SSF. Gruppen tillsattes som resultat av en 
motion om stadgeförändringar från Stockholms Schackförbund. Beslut kommer att tas om de 
nya stadgarna på kongressen. 
Kassör: Kent gick igenom reseersättningsblanketten. Viktigt att skriva organisationsnumret 
eller personnumret om det är privat. Alla utgifter skall skrivas på den här blanketten. 
Kansli: Ewa rapporterar att det fungerar bra. Både post- och telefonmeddelanden kommer till 
det nya kansliet. 
Länskommittéer: F: Inget att rapportera G: Gert berättade att de har planer på att ha 
Juniorallsvenskan i Växjö om ingen annan arrangör visar intresse. Lag- EM resan återkommer 
på annan punkt. H: Inget att rapportera. 
Webmaster: Gert berättade att han skall lägga ut protokollen på webben. Han vill också ha in 
information. Han berättade om medlemsregistrering. En idé att ha domarfrågor till Alf samt 
bra schackpartier. Gert berättade att utomhusschacket i Smedby troligen läggs ner. 
Inkomna skrivelser: Inga  
 
7. Förbundshandboken 
Förbundshandbokens uppdatering gicks igenom. Skall skickas till klubbarna och SSF. 
 
8. Kalender 2005/2006 
Tävlingsprogrammet: Tävlingsprogrammet gicks igenom och godkändes.  
Distriktsmöten, kurser: Gert tog upp frågan om det finns behov av träffar för ordföranden 
resp. ungdomsledare  i de olika klubbarna för erfarenhetsutbyte och ökat samarbete mellan 
klubbarna. Anders fick i uppdrag att komma med idéer med uppbackning av Gert. Förslag att 
lägga träffen i Vrigstads värdshus 8 oktober. Gert tar kontakt med dom. Ett förslag på 
distriktdomarkurs 10-11 september togs också, förslag att lägga den i Kalmar. 
Styrelsemöten: Frågan om styrelsemöten ute i distrikten togs upp. Förslag att lägga nästa möte 
i Smedby 27 augusti samtidigt som Snabbschacks-DM spelas. 
Utskicksplanering: Ett utskicksschema skall göras till nästa styrelsemöte. Vill någon klubb ha 
med något i utskicket skall det skickas till kansliet ett visst datum innan. 
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9. Medlemsregistret 
Gert berättade hur medlemsregistret på webben kan se ut och vilka som är tänkta att kunna 
använda det. 
 
10. Övriga frågor 
Gert berättade om en bussresa till Lag-EM i Göteborg som Växjö schackklubb anordnar där 
man bjuder in alla medlemmar i Småland att anmäla sig. Bussen utgår från Kalmar 2 augusti 
och tar upp resenärer längs vägen. En klubbledar-/domarkurs kommer att ske under bussresan. 
Alf Isaxon och Gert Brushammar håller i den. Det blir små sketcher som spelas upp av vad 
som kan hända i klubbspel med åtföljande diskussion. Priset blir ca 200 SEK/person men kan 
ändras beroende på antalet deltagare. En spelare ur svenska landslaget kommer att ta hand om 
oss när vi kommer fram. Styrelsen ger VSK uppdraget att genomföra kursen som en ledarkurs 
för SmSF räkning och uppmanar klubben att inkomma med bidragsansökan efter genomförd 
resa. 
Schackfyran togs upp till diskussion. Förslag att skicka ut broschyren vid nästa utskick till 
klubbarna och även berätta om det vid bussresan till Göteborg för att förhoppningsvis få några 
klubbar att nappa och starta en schackfyra i sin klubb. 
Kent rapporterade från verksamhetsanalysgruppen han sitter med i. Kongressen kommer att 
besluta om gruppen kommer att fortsätta. 
Småland Open: Styrelsen beslutade att skicka personlig inbjudan till de spelare i Småland som 
har 1400 och över i rating. Det skall skickas ut en information om någon klubb vill arrangera 
nästa års Småland Open annars läggs det ut på Västervik. 
 
11. Nästa möte 
Förslag: Smedby 27 augusti 2005. 
 
12. Mötets avslutande 
Gert Brushammar avslutade mötet kl. 18.20. 
 
 
 
 
 
_____________________________    __________________________________ 
Ewa Fritz / Sekreterare         Gert Brushammar/Ordförande 
 
 
 


