Smålands Schackförbund
Protokoll
Styrelsemöte 2013-05-25 i Hultsfred
Närvarande: Lennart Beijer, Jörgen Alfvén, Gunnar Axelsson, Ove Fransson, Johanna
Lundström och Ywonne Wetterling
1) Mötets öppnande
Lennart Beijer hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.00.
2) Dagordning
Dagordning lästes upp och godkändes.
3) Årsmötet
Protokoll är ännu inte skrivet. Viktigt att få det klart för att ny kassör ska kunna ta
över ekonomin. Uppfattningen är att det var ett bra årsmöte.
4) Ekonomi, Överlämnande till nya kassören.
För överlämnande till nya kassören Ove Fransson redovisar Jörgen aktuellt
ekonomsikt läge.
(a) Löpande dagbok fram till 23 maj.
(b) Huvudbok – Tillgångar, skulder, kostnader och intäkter.
(c) Avstämning mellan konton.
5) Firmatecknare för Smålands schackförbund.
Till firmatecknare var för sig valdes ordf. Lennart Beijer och Kassör Ove
Fransson.
6) Medlemsavgifter
Alla medlemsavgifter har nu kommit in för 2011, förutom från SK Framåt.
För 2012 har det nyligen varit utskick via mail om inbetalning till klubbarna.
7) Regionbidrag
Lennart rapporterar att Kalmar kommer att betala ut bidrag.
För Jönköpings län uppfyller vi nu villkoren för att söka bidrag. Lennart ska
upprätta en verksamhetsplan för 2014 som behövs som bilaga och Gunnar ordnar
med ansökan som ska vara inne senast 1 sep.
8) Förbundets tävlingar
Datum för de olika tävlingarna föreslås.
28 sept. 2013: Snabbschacks-DM i Värnamo.
19-20 okt. 2013: DM i Växjö.
23-24 nov. 2013: Lag-DM i Eksjö.
15-16 mars 2014: Junior & Veteran-DM i Hultsfred.
5 april 2014: Lag-DM i Oskarshamn.
10 maj 2014: Blixt-DM i Västervik.

9) Inför hösten
Allmänna diskussioner om schackfyran.
10) Hemsidan
Hemsidan är för tillfället fortfarande vilande. Lennart ska ta kontakt med Leif som
är konstruktör av aktuell sida för att hjälpa Johanna att ta över den.
11) Övrigt
(1) Inrapportering av klassbesök schackfyran.
För att få bidrag från SSF, ska klassbesök i samband med
schackfyran rapporteras in. Lennart har fått underlag för hur det går
till och ska vidarebefordra det till klubbarna.
(2) Utbildning av domare.
Det råder brist på utbildade domare i småland. I samband med att
fler turneringar blir elo-registrerade (även vårat eget DM?), ökar
behovet av domare. En satsning bör göras, och det bestäms att
förbundet ska subventionera småländska deltagare i SSF domarkurs.
12) Nästa möte
Nästa möte ska hållas lördag 31 augusti i Hultsfred kl. 10.00.
13) Avslutning
Lennart Avslutade mötet ca 13.00
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