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Protokoll fört vid styrelsemöte i Smålands Schackförbund 
 

 

Tid och plats: lördagen den 23 augusti 2009 i Kalmar 

 

Närvarande styrelseledamöter: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Alf Karlsson, Mikael 

Ohlsson, Josip Vrabec. Ej närvarande: Chrillo Lindholm 

 

1. Mötets öppnande 

Gert Brushammar hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordf. valdes Gert Brushammar. Till dito sekr. Josip Vrabec. 

 

3. Fastställa dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående protokoll 

Rättelse i §4: Gert Brushammar och Josip Vrabec utsågs av kongressen att företräda 

SmSF vid Sveriges Schackförbunds kongress i Kungsör 4 juli 2009. 

Protokollet godkändes med den rättelsen. 

 

5. Inkomna skrivelser 

Faktura på medlemsavgiften i Kronobergsarkivet (folkrörelsearkiv). 

Styrelsen beslutar att betala avgiften. Kent är ansvarig att betala faktura. 

 

6. Rapporter 

Gert och Josip informerade om SSF kongress och framtidskonferens i Kungör. Den 

viktigaste punkten är att Ungdomsstyrelsen skärper reglerna för bidrag på riksnivå. 

 

7. Ekonomi 

Kent har gjort redovisning om ekonomi. Risken är stor att vi får likviditetsproblem om 

inte medlemsavgifterna börjar komma in snart. 

 

8. Medlemsregistrering 

Medlemsregistreringen har dragit ut på tiden genom att registret nu ska synkas med SSF. 

Redan i vinter är avsikten att även distriktets medlemsregistrering görs i samma system. 

Inbetalningskort till klubbarna för 2008 års medlemsavgift är klara att skickas ut. 

Styrelsen beslutar att göra utskicket omgående. Gert ansvarar för utskicket. 

 

9. Tävlingskalendern 2009/2010 

Godkändes efter tillägg av arrangörer för vårens tävlingar. Gert lägger ut på hemsidan. 

DM för seniorer spelas i Oskarshamn 26-27 september. 

GP-tävlingsserie för ungdomar enligt förslag från Utvärderingsdagen startar med Kalmar 

Nyckel Open 7 november. Gert och Håkan Jalling skissar på regler för serie med ca 5 GP-

tävlingar i år. 

 

10. Småländskan 

Ansvarig: Alf. Inbjudan skickas ut i början av september. Försök att spela sista ronden på 

samma ställe (”sammandrag” ungefär på samma sätt som i Elitserien) för att stärka 

seriekänslan och kunna ha gemensam prisutdelning.  
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11. Schack4an 

Spelas i Jönköpings och Kalmar län men inte i Kronoberg. Länsfinaler i mars. 

SmSF koordinerar med Schack4an/Per Hultin. 

 

12. Bidragsansökningar 

Jönköping-Huskvarna SK: ansökan om bidrag för arrangemang av Schack4an Länsfinal i 

Jönköpings län. Styrelsen beslutar ge 2.500 kr som arrangörsstöd. 

Oskarshamns SS: ansökan om bidrag för Schack4an-arrangemang. Liksom i föregående 

ärende beviljas ett arrangörsbidrag på 2.500 kr.  

I båda dessa fall har ansökan inkommit efter genomfört arrangemang. Denna ordning 

kommer inte att godkännas i fortsättningen utan bidragsansökningar ska skickas in före 

arrangemanget. Till ansökan ska bifogas planering för arrangemanget och en budget. 

Eftersom de ovan nämnda klubbarna sannolikt inte känt till kravet på ansökan i förhand 

och deras redovisningar inte tydligt anger hur ekonomin sett ut kan styrelsen inte besluta 

om administrationsbidrag. Styrelsen beslutar därför att som undantagsåtgärd ge ett allmänt 

arrangörsbidrag för dessa båda arangemang. Det är ett undantag från gängse regler och 

kommer inte att ges i fortsättningen. 

 

Västerviks ASK: ansökan om bidrag för utskick av inbjudan till ungdomsverksamhet. 

Styrelsen väljer att avvakta med beslut angående ansökan då det är oklart om utskicket får 

effekt för distriktets verksamhet. Gert kontaktar VASK i ärendet. 

 

Växjö SK: ansökan om bidrag för läger. Styrelsen beslutar att begära komplettering av 

ansökan med arrangemangsplanering och budget. Bidrag kan inte beviljas utan 

kompletteringen. 

 

13. Distriktslyftet 

SSF har inbjudit SmSF att delta i en försöksverksamhet kallad ”Distriktslyftet”. Det 

innebär att SSF kan ställa upp med hjälp att komma igång. Till nästa styrelsemöte kommer 

Erik Degerstedt från SSF:s utvecklingskommitté att inbjudas. Ansvarig: Gert 

 

14. Övriga frågor 

Styrelsen överväger att flytta kansliet från Västervik till Oskarshamn. Gert tar kontakt 

med Ewa Fritz för att undersöka förutsättningarna. 

 

Mikael Ohlsson visade utkast på enkät till klubbarna i distriktet. Alla i styrelsen får i 

uppgift att skicka synpunkter på enkäten till Mikael senast 15 september. 

 

15. Mötes avslutande 

Nästa styrelsemöte hålls i Oskarshamn 3 oktober kl.10.00. 

Ordförande avslutade därmed mötet kl. 16.00 

 

 

 

 

……………………………………  ……………..………………………. 
Gert Brushammar/ordförande  Josip Vrabec/sekreterare 


