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Smålands Schackförbund – Protokoll                
Styrelsemöte 2006.03.04  i Växjö 
Närvarande styrelsen: Gert Brushammar, Anders Svensson, Kent Lindgren, Alf Karlsson, 
Ewa Fritz 
Närvarande medlemmar: Alf Isaxon, Växjö SK. 
  
1. Mötets öppnande 
Gert hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:30. 
 
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.                                                
 
5. Förberedelser inför kongressen 
Kongressen kommer att vara i Vrigstad 2006.04.08. Efteråt kommer vi att ha utvärderingsdag. 
Kent och Gert fick i uppdrag att skriva kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse mm. 
Anders och Ewa gör utskick inom två veckor. Proposition, antagen på förra årets kongress, 
skall ut igen för att kunna träda i kraft. Kent redogjorde för bokslutet. Gert har skrivit till SSF 
gällande deras fel om medlemsregistreringen. SSF har skickat ut registreringsblanketter och 
kravet att skicka in redovisningen till Norrköping. Gert förklarade att sedan 1993 har 
klubbarna skickat in medlemslistorna till SmSF och det gäller fortfarande. Gert skall ta 
kontakt med valberedningen. Styrelsen beslutade att ungdomsledarstipendiet skall gå till 
Mikael Ohlsson, Kalmar SK. Edwin Gillströms vandringspris skall även i år gå till Eksjö / 
Aneby-alliansen. 
 
6. Breddning av aktiviteterna i distriktet 
Gert kom med idén att SmSF engagerar ledare för att driva igång Schackfyran-verksamheter i 
alla tre länen. SmSF vill inte förlora landstingsbidraget i Kronobergslän och ser gärna att 
Kalmar län kommer tillbaka i bidragsdelen. 150 medlemmar behövs, 2-3 schackfyranklasser. 
Jönköpings län måste fås igång – de tappade 70 medlemmar förra året. SmSF kommer att 
göra insatser för att hjälpa klubbarna att sprida ungdomsaktiviteter. Vi kommer att ta hjälp av 
Alf Isaxon, heltidsanställd av Växjö SK. 
 
7. Domartjänst 
Alf  Karlsson har fått en förfrågan om att vara domare i SM i blindschack. SmSF beslutade att 
ställa Alf´s kunnande som domartjänst till förfogande. 
 
8. Inkomna skrivelser  
En ansökan om bidrag för hjälp med kostnader för Elitseriespelet har inkommit från Eksjö 
SK. SmSF beslutar att ge dem avslag. Styrelsen beslutar istället att ge ett bidrag på 5000 SEK 
i administrativkostnader som tack för god PR som Eksjö SK ger. Detta p g a att vi har 
överskott i ekonomin. En ansökan om bidrag för ledarkursen till Lag-DM 2005 har inkommit  
från Växjö SK. De vill ha 3000 SEK. Styrelsen beviljar den. Västerviks ASK ansöker om ett 
bidrag på 5000 SEK till det läger som skall anordnas för första gången i år för alla ungdomar i 
Småland. Styrelsen beslutade att bidra med 4000 SEK. En skrivelse från Stockholms SF har 
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kommit in. Det var ett frågeformulär. Gert svarar på det, mailar sedan till 
styrelsemedlemmarna som vi sedan får tycka till om.   
 
9. Förslag till nya stadgar för SSF 
Förslaget granskades och några förtydlingar och förklaringar gjordes av Gert som sitter med i 
den gruppen som gjort förslaget. Det kommer sedan att diskuteras vid 
distriktsledarkonferensen i Stockholm 1 april 2006. Minst en från styrelsen bör åka på 
distriktsledarkonferensen.  
 
10. Prenumeration på Tfs 
De i styrelsen som vill ha tidningen Tfs skall meddela Kent detta. 
 
11. Övriga frågor 
Beslut om att skicka ut inbjudan till Smålänskan med kongressutskicket. Länskommittéerna 
får i uppdrag att se till att resutaten skickas till kansliet. 
 
12. Mötets avslutande 
Gert avslutade mötet kl. 15:30 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    __________________________________ 
Ewa Fritz / Sekreterare         Gert Brushammar/Ordförande 
 
 
 


