Smålands Schackförbund
Protokoll
Styrelsemöte 2013-03-17 i Hultsfred
Närvarande: Lennart Beijer, Jörgen Alfvén, Gunnar Axelsson, Mattis Hågestad och
Lars Folkesson
1) Mötets öppnande
Lennart Beijer hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.00.
2) Tidigare protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
3) Ekonomi
Jörgen redovisar bokslutshandlingar för 2012. Resultatet är ett plus på
11.698:-. En uppgång av fonderna bidrar till det goda resultatet. Fonderna har
stigit med 16.291:- under 2012.
Bokslut ska redovisas både exkl. och inkl. fonder.
En Budgetplan för 2013 är upprättad med ett preliminärt minusresultat på ca
11.000:4) Ungdomsschack
Schack-4an diskuteras. I Jönköping har 22 lag redan kvalificerat sig för
länsfinal. Det finns vissa möjligheter att uppnå antal ungdomar som krävs för
att få länsbidrag från Jönköpings län.
Mer tävlingar för ungdomar behövs.
5) Inför årsmötet 27 april
Ekonomi
Budget och bokslut är klara. Lennart skickar ut dessa tillsammans med
kallelse till klubbar via mail.
Revision
Ingen kontakt är ännu tagen med revisiorer
Verksamhetsberättelse
Ingen verksamhetsberättelse är ännu påbörjad. Mattias ska ta kontakt med
Johanna ang. verksamhetsberättelsen.
Lennart ska skriva ihop förord, alt slutord. Gunnar hjälper till att samla in
resultat från förbundets tävlingar.
Övrigt
Kontakt har tagits med valberedningen (Stefan) och han verkar ha namn på
de nya posterna.
6) Småländskan
Nästa säsong föreslås att SSF har hand om småländskan på samma sätt som
övriga seriesystemet.

7) Ombud SSF Kongress i Örebro
Ombud väljs efter att nya styrelsen har tillträtt. Lennart kan ej vara
representant för småland, då han sitter med i SSF styrelse.
8) Övrigt
Mattias berättar om hemsidan. Det kommer att behövas någon ny som tar
över den efter att Mattias avgår på kongressen.
Tjejlägret i Växjö diskuteras. Lennart har varit i kontakt med Håkan Jalling,
som lovat att återkomma med dokument.
9) Nästa möte
Nästa möte ska hållas lördag 27 april i Åseda 09.30 i samband med
kongressen.
10) Avslutning
Lennart Avslutade mötet ca 13.00
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