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Smålands Schackförbund – Protokoll                
Styrelsemöte 2005.11.26  i Vaggeryd 
Närvarande styrelsen: Gert Brushammar, Anders Svensson, Gunnar Axelsson, Torbjörn 
Sjövall, Ewa Fritz 
Närvarande medlemmar: Andreas Råvik, Vaggeryds SK. 
  
1. Mötets öppnande 
Gert hälsade välkommen och tackade Vaggeryds SK att vi fick komma. Mötet öppnades kl. 
11:30 
 
2.Val av mötesfunktionärer. 
Till ordförande valdes Gert och till sekreterare Ewa. 
 
3. Fastställa dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
4. Föregående protokoll 
Ewa läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna efter små 
justeringar.                                                    
 
5. Rapporter 
Ordförande: Gert berättar att han under två månader varit bortkopplad från styrelsearbetet 
pga. arbete. Tävlingsplaneringen hänger efter. Evert Svensson i Moheda har avlidit. SmSF 
kommer att hedra honom genom ett bidrag till Cancerforskningsinstitutet. 
Kassör: Gert rapporterar från Kent. Moheda SK läggs ner. Då uppstår ett problem: 
Landstingsbidraget är i riskzonen. För att få bidraget måste SmSF ha medlemmar i minst 
hälften av länets kommuner. Resultatet för 2005 ger sannolikt ett överskott på 16 500 SEK 
utöver värdeökningen på fondplaceringen som vi gjorde förra året. Ökningen blev 15 000 
SEK på placerade 150 000 SEK. Gert och Kent har ett förslag att sätta över lite till på 
fondplacering. Vi gav dem i uppdrag att placera max 100 000 SEK till i fonder. Avkastningen 
skulle i bästa fall kunna täcka förlusten om vi förlorar Landstingsbidraget. Utläggsanspråk på 
utbetalningar skall in så fort som möjligt. Bankkontot är avslutat. 
Kansli: Inget att rapportera. 
Länskommittéer: F: Gert beställer priser till Lag-DM i Eksjö. Torbjörn håller kontakt med 
Bernt Andersson. Torbjörn har dragit adresslappar till alla skolor i Jönköpings kommun. 
G: Gert berättar att det har spelats GP-kval och Blixt-DM i Växjö. Ett försök att servera mat 
till en kostnad av 50 SEK gjordes vid Blixt-DM som slog väldigt väl ut. 
H: Ewa berättade att det har spelats GP-kval och JDM/VDM i Västervik. Aspa-cupen spelas i 
Västervik 6 januari 2006 med keramikpriser till alla deltagare. 
 
6. Tävlingsverksamheten 
Småländskan: Småländskan fick ställas in i år igen. Förslag att inbjudan går ut innan nästa års 
Allsvenskan, vid kongresstid ungefär. Tävlingen spelas med minst fyra lag anmälda. Ett 
förslag är att dela Småland i två grupper, östra och västra. 
Info om Småland Open/DM: Tävlingen kommer att spelas tre år till i Västervik. 
Rutiner: Fastställa hållpunkter inför varje tävling, göra en checklista, en ansvarsperson och 
resultatrapportering. På styrelsemötet efter utvärderingsdagen bestämmer vi vem som gör vad. 
Gert gör ett utkast. 
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7. Efterlysning Edwin Gillströms vandringspris 
Alla klubbar måste leta efter priset, ”bucklan” är försvunnen! 
 
8. SmSF säte  
Vi beslutade att placera SmSFs säte i Oskarshamn där SmSFs kassör finns.   
 
9. Medlemsrapportering 
En eloge till klubbarna. Nästan alla har lämnat in medlemsrapporteringen i god tid. Viktigt för 
redovisningen när vi söker Landstingsbidrag. Namn, födelsedatum och adress måste vara 
med.. 
 
10. Övriga frågor 
Hemsidan: Göra en presentation av oss i styrelsen. Skicka inbjudningar och anmäla sig till 
utvärderingsdagen och tävlingar genom webben. Lägga till medlemsregistret. 
Verksamhetsberättelse: Vad har hänt under året? Skriv till SmSF så sätter vi ihop det. Kom 
ihåg att skicka alla resultat från tävlingarna till kansliet. 
Läger: Ett läger i SmSFs regi som vi tog upp vid förra mötet 6/2005 beslutades att Västerviks 
ASK anordnar. Inbjudningar till klubbarna kommer att skickas ut i februari. Anders och Ewa 
ordnar detta. 
Vaggeryd: Andreas berättade att de har ca 20 medlemmar varav 10 är aktiva. De spelar KM, 
Blixttävlingar och har teori. 
 
11. Mötets avslutande 
Gert avslutade mötet kl. 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    ______________________________ 
Ewa Fritz / Sekreterare         Gert Brushammar/Ordförande 
 
 
 


