
Smålands Schackförbund 

Protokoll 
Styrelsemöte 2013-01-19 i Hultsfred 

 

Närvarande: Lennart Beijer, Jörgen Alfvén, Gunnar Axelsson och Mattis Hågestad 

1) Mötets öppnande 

Lennart Beijer hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.00.  
 
2) Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande valdes Lennart Beijer och till sekreterare Gunnar Axelsson.  
 

3) Fastsällande av dagordningen 

Dagordning fastställdes med mindre justeringar och godkändes. 
 

4) Ekonomi och budget 
a) Jörgen redovisar ett preliminärt bokslut för 2012 som visar på e tt mindre 

minusresultat. Aktiefonder har sålts av under året, däribland de fem 
”högriskfonderna” .  
b) En Budget för 2013 ska upprättas av Jörgen. Inkomster och utgifter 

liknande som 2012. Ev. kommer förbundet att få länsbidrag från Kalmar län.  
c) Medlemsavgifterna för 2013 föreslås bli oförändrade. Seniorer 200:- och 

Juniorer 10:-  
d) Gunnar ska undersöka vad som krävs för att få länsbidrag från Jönköpings 
län. 

e) Fyra klubbar har ej betalat medlemsavgifter för verksamhetsåret 2011: 
Emmaboda SS, Ljungby SK, Nybro SK och SK Framåt. För SK framåt fattas 

även inbetalning för verksamhetsår 2010. Kontakt ska tas med klubbarna.  
 
5) Schackfyran och ungdomsschacket 

Allmänna diskussioner om schackfyran och ungdomsschacket. Det 
förhållandevis många deltagande klasser från småland, men idéer om att få 

igång den även i Kalmar och Växjö ventilerades.  
 

6) Småländskan 

Diskussioner om resultatrapportering diskuterades. Småländska serien finns nu 
även upplagd under allsvenska seriesystemet hos SSF med 

resultatredovisning. Nästa säsong föreslås att anmälan, resultatrapportering 
sker direkt via SSF, på samma sätt som övriga seriesystemet.  

 

7) Inför Kongress 

a) Kongressen ska hållas i Åseda 27 april.  

b) Bokslut. Ett preliminärt finns och dokumentation ser bra ut.  
c) Verksamhetsberättelse. Sen tidigare har Johanna tagit på sig att skriva 
denna. Lennart ska skicka ut mail till klubbarna för att få in underlag.  

d) Lennart ska kontakta Kent Vänman för att undersöka om han kan delta 
under kongressen. 



 
8) Övrigt 

a) Lag-DM diskuterades. Förslag om att det ska ingå i individuella DM 
b) Det fattas fortfarande specifikation på bidraget på 10.000:- för tjejlägret i 

Växjö. Önskvärt att få denna punkt avklarad innan kongressen.  
c) Småland har fått en ny klubb. Sandby/Gårdby SK 
 

9) Nästa möte 

Nästa möte ska hållas söndag 17 mars. Plats kommer senare. 

 
10) Avslutning 

Lennart Avslutade mötet ca 14.00 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Protokollförare:   

Gunnar Axelsson 

 

Ordförande:   

Lennart Beijer 

 


