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Smålands Schackförbund – Protokoll
Styrelsemöte 2005.10.08 i Vrigstad
Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Anders Svensson, Gunnar Axelsson,
Torbjörn Sjövall, Ewa Fritz
Närvarande medlemmar: Jörgen Karlsson, Bo Frick, Västerviks ASK, Hans Nyman,
Oskarshamns SS, Alf Isaxon, Växjö SK.
1. Mötets öppnande
Gert hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 15:15.
2. Fastställa dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll
Ewa läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.
4. Tävlingar i distriktet
Styrelsen beslutade att flytta Snabbschacks-DM i Smedby till 15/10-05.
Finalen i VDM/JDM 29-30 oktober blir i Västervik.
Till Småländskan är endast ett lag anmält, Kalmar SK. Gunnar får i uppdrag att försöka få
flera klubbar att anmäla sig.
Styrelsen beslutade att lägga Småland Open i Västervik tre år till då inga andra klubbar visat
något intresse.
5. Ekonomi
Kent berättar att reseersättningen har höjts till 18 SEK/mil. Är det någon som vill ha
ersättning, skall begäran vara inne före 31 oktober. Distriktet har god ekonomi.
6. SM för blinda i Oskarshamn 2006
Kent berättar att det inkommit ett brev från en medlem som jobbar på Scania beträffande en
simultantävling med en synskadad simultangivare i Oskarshamn. Max. 20 deltagare och detta
kommer att ske i slutet av april 2006. Kostnad 7000 SEK. Kent föreslår att SmSF och
kommunen delar på kostnaden om inte Scania tar hela kostnaden. Han föreslår också att vi
lägger in det på vår hemsida. Kent bevakar media.
7. Schack-SM i Växjö 2008
Gert rapporterar att Växjö vill anordna Schack-SM 2008. Det skulle bli ett slags 50årsjubileum, då Växjö hade Schack-SM år 1958. Det är viktigt att få med sig kommunen på
detta. Hotellen i hela staden kontaktas för att höra efter om bra priser. Det behövs en
tävlingskommitté på 4-5 personer och många funktionärer. Ett förslag är att funktionärerna
spelar en vecka och är arbetar den andra. Förslagsvis bjuds junior-SM-spelarna från 1958.
Dessa är idag i 70års-åldern.
8. Domarkursen
Domarkursen som var planerad 10-11 september fick ställas in pga lärarbrist då
damallsvenskan gick. Stefan Lindberg från Tranås är utbildad domare och kan ta den här
kursen. Vi får fråga honom om ett datum.
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9. Rapporter
Ordförande: Gert berättar att han har varit frånvarande i fem veckor. Problem med datorn,
tappat bort alla mail. Kontakten med landstinget har varit bra. Träffen med alla inbjudna
klubbar i dag blev mer lyckad än vi väntat. Vi skall sätta igång och planera för ett läger i
SmSF:s regi. I gruppen skall ingen från styrelsen ingå. Vidare skall vi tänka till hur en sådan
grupp skulle kunna se ut. Anders och Ewa får i uppdrag att bilda gruppen.
Ewa: kansliarbete och utskick. Flyttat in på kansliet.
Anders: håller på att lägga in en presentation av oss i styrelsen på hemsidan. Planerat
Schackfyran med Bo Frick. Arbetar med Småland Open. Flyttat in på kansliet.
Torbjörn: Ordnat etiketter till alla skolor i Jönköpings kommun. Torbjörn får i uppgift att få
ihop länskommittén i Jönköpings län.
Gunnar: inget att rapportera.
Kent: sköter det löpande.
10. Arbetssätt i styrelsen
Alla tycker att mailen är ett bra sätt att hålla kontakt. Viktigt att svara med kvitto.
11.Nästa möte
Nästa möte blir i Vaggeryd 26 november 2005
12. Mötets avslutande
Gert avslutade mötet kl. 17.00.

_____________________________
Ewa Fritz / Sekreterare

__________________________________
Gert Brushammar/Ordförande

