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Smålands Schackförbund – Protokoll                
Styrelsemöte 2007.01.20  i Växjö 
Närvarande styrelsen: Gert Brushammar, Kent Lindgren, Anders Svensson, Mikael Ohlsson, 
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. Medlemsrapporteringen 
Gert rapporterade att vi nu är under 800 medlemmar. Alla klubbar är inte rapporterade. Nässjö 
är nerlagd. Kronobergs län har 213 medlemmar. Det blir nog svårt att få landstingsbidraget i 
år. De har en del krav, bl.a spridningen av klubbar. Minimikravet på medlemsavgiften är 50 
SEK/junior. Växjö tar endast 20 SEK/junior. Gert skickar ut korrekturexemplaret. Fakturan 
för medlemsavgiften sänds ut i början på februari och skall betalas i slutet av februari. SSF 
skall betalas i slutet av mars.                                                    
 
5. Ekonomi 
Kent redovisade ekonomin. Den är god.                                                                                                      
Bidragsansökan från SK Framåt om hjälp med en ny uteschackplan som togs vid förra 
styrelsemötet togs upp. Vi beviljade ett bidrag på 7 000 SEK. 
 
6.Uppföljning Småland Open 
Kent läste upp rapporteringen från Jörgen Karlsson. 2006 års tävling gick med 7 175 SEK i 
förlust. Deltagandet var 41 spelare varav 25 smålänningar. Anders och Ewa berättade att 
Västerviks ASK efter 2007 års tävling vill avsäga sig tävlingen. Någon annan klubb mer 
centralt i Småland bör ta över.  
 
7. Tävlingar 
Styrelsen beslutade att styrelsen beställer priser till tävlingar. Anders berättade att han, Erik 
Ekstöm, John Fritz och Anton Fritz från Västerviks ASK deltagit på Tränarskolan steg 1. En 
förfrågan om bidrag för deltagaravgift, logi och reseersättning gjordes. Ersättningen 
beviljades. Det har inkommit en förfrågan om att få anordna ett läger för Smålands 
schackungdomar av SK Framåt. Styrelsen tycker det låter intressant då vi förra året hade ett 
läger i Västervik för första gången i SmSFs regi. Bra med en ny plats i år. Ewa fick i uppdrag 
att ta kontakt med SK Framåt.  
 
8. Domarutbildning  
Gert tog upp om domarutbildningen som vi har försökt att få till tidigare. Hur skall vi gå 
vidare? 
 
9. Terningeraffären 
Gert informerade om Terningeraffären och skrivelsen från StSF 
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10. Övriga frågor 
En förfrågan från Västerviks ASK om att få hoppa över länstävlingen och delta i finalen 
direkt nu när ungdomsmedlemsantalet är så lågt. SmSF ger arrangörerna ansvar att avgöra om 
det skall vara kval eller inte. Förslag om vem som skall tilldelas ungdomsstipendiet togs upp. 
Beslut tas vid nästa styrelsemöte.   
 
11. Schack-SM 2008 i Växjö  
Växjö SK har ansökt om att få arrangera SM 2008. Beslut tas av CS 3 februari 2007. Andra 
sökande är Köping/Arboga och Östersund. Motivet att Växjö vill anordna tävlingen är ett 
jubileumsmotiv. Det är 50 år sedan Växjö hade SM. SSF tycker att distriktet är 
huvudarrangör. Distriktet tecknar avtalet. Avtalspart blir Växjö SK. Arbetsgruppen består av 
Gert Brushammar, Magnus Hall, Alf Isaxon och Bengt Wihlborn. Någon i SmSFs styrelse bör 
också vara med. Maria Makar blev tillfrågad och hon svarade ja. Vad kan SmSF bidra med? 
Spellokalen skulle bli Universitetet. Många funktionärer, behövs bla. Domare, datortekniker. 
Diskussioner pågår med Wexnet (som bygger stadsnätet i Växjö) om att vara med som 
samarbetspartner. Hotellavtal är också på gång. 
 
12. Förberedelser inför träff med SSF 
Efter styrelsemötet kommer två representanter från SSF att besöka oss i ett distriktsbesök. 
Ämnen som vi har kommit fram till att vi skall diskutera är klubbdöden, Schackfyran och 
annan verksamhet samt administrativa rutiner. 
 
12. Mötets avslutande 
Gert avslutade mötet kl. 12.55. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    __________________________________ 
Ewa Fritz / Sekreterare         Gert Brushammar/Ordförande 
 
 
 


