06/2006
Smålands Schackförbund – Protokoll
Styrelsemöte 2006.09.02 i Västervik
Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Anders Svensson, Mikael Ohlsson, Alf Karlsson, Ewa
Fritz
1. Mötets öppnande
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:00.
2.Val av mötesfunktionärer.
Till ordförande valdes Anders och till sekreterare Ewa.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
4. Småland Open
Ewa berättade att utskick till alla Smålänningar med rating över 1500 är gjort.Anders
informerade om tävlingen. Kent hade ett förslag att uppmana medlemmar att sponsra
tävlingen genom att berätta om sponsringsbrädat.
5. Småländskan
Fr.o.m säsongen 2007/2008 förändras det allsvenska seriesystemet. Superettan bildas av tio
lag. Div. 4 avskaffas helt. Det blir distrikten som får arrangera på den nivån. Nu kan vi alltså
återuppliva Småländskan. Redan den här säsongen ska vi ta tag i Småländskan. Mikael får i
uppdrag att ringa runt till klubbarna och försöka få ihop Småländskan.
6.Förbundshandboken
Förbundshandboken behöver uppdateras. Ewa tar kontakt med Gert om det.
7. Tävlingskalendern
Anders gick igenom tävlingskalendern. Alf Karlsson fick i uppdrag att ta kontakt med Alf
Isaxon om priser till DM 10 september. Alla tävlingsresultat skall redovisas till Anders.
Ansvaret för tävlingarna delades upp mellan styrelsemedlemmarna.
8. Årets Smålänning, klubb och junior
Styrelsen beslutade att Mikael och Gert får i uppdrag att vidareutveckla ett förslag som skall
vara klart till kongressen.
9. SSF - kongress
Anders rapporterade från kongressen. Anders och Thommy representerade SmSF. Nya
stadgeförslaget gicks igenom med en del justeringar, bla blev det omröstning om §4 där det
med minsta möjliga marginal blev som det var innan.
10. Övriga frågor
Ewa berättade att det inkommit en förfrågan från SK Framåt om sponsring till en ny
uteschackplan. Brevet lästes upp. Kent fick i uppdrag att ta kontakt med Mats Leden. Beslut
tas vid nästa styrelsemöte.
/Kent avvek från mötet/
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En ny länk till SmSF:s hemsida diskuterades och bordlades till nästa möte. Gert har svarat på
verksamhetsanalysfrågor till distrikten från Stockholms Schackförbund. Mikael läste upp
svaren.
11. Nästa möte
Nästa möte hålls i Kalmar 2006.10.28 kl.10:00.
12. Mötets avslutande
Anders avslutade mötet kl. 13.50.

_____________________________
Ewa Fritz / Sekreterare

__________________________________
Anders Svensson/Vice ordförande

