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Smålands Schackförbund – Protokoll
Styrelsemöte 2006.04.23 i Kalmar
Närvarande styrelsen: Gert Brushammar, Kent Lindgren, Anders Svensson, Mikael Ohlsson och
Ewa Fritz
1. Mötets öppnande
Gert hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:00
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.Åtgärdslistan
Gert informerade Mikael hur den fungerar. Den har inte används på ett tag. Vi beslutade att rensa
den och börja om från 20060101.
6. Rapporter
Ordförande: Gert berättar att han har arbetat med aktiviteter på riksnivå för SSF med framtagande
av stadgeförslag och valberedning.
Kassör: Kent informerade att sätet nu är ändrat till Oskarshamn efter mycket om och men.
Kansli: Ewa rapporterade att det kommer in föreningsfakta. Förbundsaktuellt 4/2006 har kommit
från SSF..
Länskommittéer: F: Existerar inte.
G: Gert berättar att Växjö Junior Open spelas idag. Förberedelser för snabbschacks DM 3
september 2006 är på gång.
H: Ewa berättade att lägret inte blir på den plats som var tänkt. Det blir på Gläntan istället. Detta
medför att det blir billigare. Styrelsen beslutade att bidraga med hyra och övernattningskostnader
medl max 4000 SEK.
Webmaster: Gert berättade att hemsidan stått still medvetet. Han vill se om medlemmarna läser och
säger till om något inte är bra.
Distriktledarkonferens 2 april: Gert redovisade från konferensen att synpunkter framfördes på att
den Allsvenska pyramiden för stor. För några lag anmälda.
Gert föreslog att slopa div. 4. Flera distrikt höll med. Startavgiften för div.3 och 4 har halverats, och
för div.1 och 2 har den höjts. Handlingsprogram 2001-2006 om 50% mer aktiviteter och
medlemmar gick back. Förslag att satsa på internationella tävlingar som EM, Nordiska Mästerskap.
Krönas med OS 2011. Nya stadgarna blir till troligtvis i sommar.
Skrivelser: togs under punkt kansli.
7. Val av ombud till SSF-kongressen
Anders Svensson och Thommy Perlinger utsågs att företräda SmSF vid Sveriges Schackförbunds
kongress i Göteborg 2006.07.08.
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8. Distriktskongressen
Vi skall be Hugo Karlsson i Västervik att hjälpa oss att leta efter Edwin Gillstöms vandringspris.
Kalendern från utvärderingsdagen skall läggas ut på hemsidan. Gert sätter ihop den. Gert har gjort
ett utkast på tävlingsblanketter. Vi fördelar dom mellan oss. Gert lägger ut dom på mailen. Gert
hade ett förslag att vi skulle ha en Juniorkongress nästa år. Den bör ligga innan SmSF: kongress för
att hinna lämna in motioner.

9. Småländskan
Gert sätter ihop en enkät om inbjudan och lottning till Småländskan. Den skickas ut till alla klubbar.
Där står i vilken grupp av de tre som klubben skall spela i. Det blir grupper om två med åtta klubbar
i och en grupp med sex klubbar. Kan klubben inte vara med måste man motivera varför. Mikael
Ohlsson blir tävlingsledare.
10. Fondplaceringar
Styrelsen beslutade att gå på Kents förslag att placera pengar i fonder i små portioner av 5000 SEK i
månaden med start i slutet av april.
11. Medlemsavgifter
Styrelsen beslutade att inte skriva av Moheda SK:s skuld. Styrelsen diskuterade en eventuell
höjning av medlemsavgiften till 300 resp 40 SEK varav klubbarna får tillbaka 50 resp. 10 SEK vid
en repressentant närvarande vid kongressen.
12. Hemsidan/Intranätet
Gert gör ett förslag till att komma igång med hemsidan. Gert gör ny adress till oss i styrelsen så det
är våra namn som syns när vi skickar iväg email. Åtgärdslistan skall börja användas igen. Mer
bestämda utskicksdatum.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Nästa möte
Nästa möte hålls i Växjö eller Västervik 2006.05.20 kl. 10:00
11. Mötets avslutande
Gert avslutade mötet kl. 15.40

_____________________________
Ewa Fritz / Sekreterare

__________________________________
Gert Brushammar/Ordförande

