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Smålands Schackförbund – Protokoll
Styrelsemöte 2006.05.20 i Växjö
Närvarande styrelsen: Gert Brushammar, Kent Lindgren, Anders Svensson, Mikael Ohlsson,
Thommy Perlinger, Maria Makar, 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. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
4. Föregående protokoll
Ewa läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.
5. Rapporter
Ordförande: Gert berättade att han har löpande ärenden med Norrköping. Bidragsansökan till
Kronobergs Landsting som lämnades in innan kongressen är nu underskrivet. Den nya ratinglistan
är sammanställd.
Kassör: Kent informerade att han fått mail från Håkan Åkvist om Elitsatsningen. Vi har fått en
muntlig ansökan för administrativt bidrag p g a stigande kostnader i klubbens ökande verksamhet.
Styrelsen beslutade att bevilja ett bidrag på 5000 SEK när en skriftlig ansökan kommer in. Kent
rapporterade också att han börjat köpa fonder för 5000 SEK.
Kansli: Inget att rapportera.
Länskommittéer: F existerar inte.
G: Inget att rapportera.
H: Ewa rapporterade om lägret som för första året i SmSF:s regi varit i Västervik. 15 ungdomar
deltog från fem klubbar i Småland. Rapporten gjordes i bildform i dator.
6.Förbundshandboken
Förbundshandboken och Tävlingskalendern gicks igenom.
7. Småländskan
Gert berättade om upplägget för Småländskan.
8. SSF - kongress
Val av styrelse. Stadgeförslaget kommer att läggas innan kongressen. Förslaget finns på SSF:s
hemsida och är klart moderniserat. Vitsorden är bra så långt. Verksamhetsanalysen, ”Gunnargruppen”, Sven-Gunnar Samuelsson, enmansjobb kvar. Allsvenska pyramiden div. 4 vill vi ha bort.
9. Ekonomi
Nästan alla medlemsavgifter har kommit in för år 2005. Styrelsen har som förslag att all
rapportering skall ske en månad tidigare. 1 mars skall SmSF redovisa till SSF, 31mars skall allt
vara betalat till SSF, 1 februari sammanställer klubbarna det som skickas in till SmSF. 1 mars
betalar alla klubbar till SmSF. Förslag att medlemslistan skall vara inne 31 december till SmSF. 31
januari betalas medlemsavgiften till SmSF. Detta skall gälla redan i år. Landstingsbidrag på 36000
SEK har budgeterats och kommit in. Landstingsbidraget kommer dock att försvinna. Styrelsen har
därför ett förslag att höja medlemsbidraget.
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10. Strategi
Vi tappar medlemmar år efter år. Vad gör vi åt det? Styrelsen diskuterade Michaels förslag av årets
klubb, Smålänning och junior. Viktigt att locka nya medlemmar och att behålla gamla medlemmar.
Deltagande måste ge avkastning. Få medlemmar att delta i SM? Hur ger man medlemskapet ett
mervärde?
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor
12. Nästa möte
Nästa möte hålls i Västervik 2006.09.02 kl.10:00
11. Mötets avslutande
Gert avslutade mötet kl. 16.30

_____________________________
Ewa Fritz / Sekreterare

__________________________________
Gert Brushammar/Ordförande

