Smålands Schackförbund Protokoll 5/2007
Styrelsemöte 2007.08.19 i Västervik
Närvarande styrelsen:Gert Brushammar, Kent Lindgren.Eva Fritz Alf Karlsson Mikael
Ohlsson
1. Mötet öppnande
Gert hälsade välkommen och öppnade mötet kl 10.
2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Gert och till sekreterare Mikael.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes och godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Ett antal protokoll gicks igenom: Kongressen 2007-04-28, Utväderingsdag 2007-04-28
Nr 2/2007:2007-04-14, Nr 3/2007:2007-04-28 innan kongressen, Nr 4/2007:2007-04-28
efter kongressen Alla dessa protokoll godkändes.
5. Konstitution av styrelsen
Kent Lindgren kvarstår som kassör men vill att någon annan tar över denna post.
Eva Fritz kvarstår som sekreterare men denna post ska ses över i framtiden på grund av mer
arbete i kansliet.
6. Tävlingskalender
Det saknas arrangörer till vissa tävlingar: Veteran -DM, Lag-DM och Blixt-DM.
7. Domarkurs
SK Framåt har önskat en domarkurs. Gert har pratat med Bernt Söderborg som ställer upp
samt en medhjälpare den 8-9 september från kl 12.00 till 12.00 trolgtvis på Stadshotellet i
Växjö. Gert och Kent bestämmer en budget för denna och bestämmer också en
anmälningsavgift av passande storlek.
8. Småländskan Div IV
Förhoppningar finns om att det kan bli två serier om 8 lag eftersom Blekinge ej kan skapa
egen distriktserie. Då bör man anpassa denna så geografin blir norr-söder. Den ska består av
femmannalag.
Anmälningsavgifer bestämdes till 400 kr per lag
WO-avgiften bestämdes till 600 kr där hälften ska gå till den klubb som får WO.
Ratinglista ska skickas in till förbundet av de klubbar som är med i serien.
Ansvar för serien är Alf Svensson som ordnar utskick och lottning. Sista anmälningsdatum
är den 31 oktober.
9. Övriga frågor
Föreningsfakta behöver uppdateras. Gert tar kontakt med klubbar och försöker få fram rätt
information om styrelserna i klubbarna.
10. Nästa möte
Kan tyvärr ej bestämmas nu men styrelsen kommeratt senare bestämma
tidpunkt samt plats.

11. Mötet avslutande
Gert avslutade mötet kl 14,00.

_______________________________

___________________________

Mikael Ohlsson/Mötessekreterare

Gert Brushammar/Ordförande

