
 

Smålands Schackförbund 

 

Protokoll 
Styrelsemöte 2013-08-31 i Hultsfred 

 

Närvarande: Lennart Beijer, Ove Fransson, Gunnar Axelsson, Ywonne Wetterling och Johanna 

Lundström. 

 

1) Mötets öppnande. 
Lennart Beijer hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.00.  

 

2) Dagordning. 

Dagordningen lästes upp och godkändes. 

 

3) Ungdomsschack i klubbar och skolor, schack-4an. 

Lennart informerar om aktuellt läge i schack-4an. Mycket tyder på att det kommer bli en 

liknande uppslutning som förra året. Kontakt med Kent Wänman kommer att tas för att få 

hjälp på vissa skolor. 

Hultsfred, Västervik och Oskarshamn kommer att anordna varsin tävling för ungdomar för 

att få ett utbyte mellan klubbarna. Förhoppningarna är att något liknande ska kunna ska 

kunna ordnas även i västra delen av småland också. 

Diskussioner om hur vi ska kunna få deltagare i schackfyran att fortsätta med schacket även 

efter att schack-4an är slut, med slutsatsen att vi ska bjuda in dom till ”vanliga” tävlingar 

som Junior-DM mm. 

 

4) Bidrag från Regionsförbunden.  

Bidrag från Kalmar län för 2012 har kommit in, och ansökan för Jönköpings län är 

inskickat. 

Bidraget från Kalmar län är på 96.000:- och Schackfyran-medlemmarna har varit helt 

avgörande för detta. 

 

5) Ekonomisk uppmuntran till klubbar som arbetar med schack i skolan.  

Olika former av stöd till klubbar som arbetar med schackfyran diskuteras då vi ser hur viktig 

den är både som rekryteringsgrund för nya klubbmedlemmar och ungdomsbidrag från 

regionerna. 

För att uppmuntra arbetet med Schackfyran bestäms att klubbar ska få 500:- per deltagande 

klass som de är med och startar upp.  

 

6) Domarkurs i Växjö 15 sept.  

SmSf kommer i samarbete med Växjö SK anordna en domarkurs i Växjö. 

Inbjudan har gått ut till klubbar via mail och flera deltagare är redan anmälda. 

Tapio Tikkanen kommer att hålla i kursen och SmSf står för hans kostnader, ca 3500:- för 

arvode, övernattning och resa. Växjö ska ordna med fika för deltagarna och SmSf står för 

kostnaden, ca 500:-. Kursen är gratis för deltagare från Småland, men det kommer även att 

komma deltagare utifrån. Den avgift som deltagare utifrån får betala går till Växjö SK som 

arrangörsbidrag. 



 

7) 100-årsjubileum i Eksjö.  

SmSf är inbjuden när Eksjö SK firar100-år. 

Lennart Beijer kommer att representera förbundet. Resa och övernattning betalat av SmSf.. 

Ywonne ordnar med gåva att ha med och har upp till 1000:- att tillgå.  

 

8) Distriktets tävlingar.  

Kommande tävlingar i år enl. följande: 

 28 sept. Snabbschacks-DM i Värnamo: Inbjudan är färdig och kommer att gå ut till 

klubbarna kommande vecka. 

 19-20 okt. DM i Växjö: Kommer att arrangeras som planerat. 

 2 nov. Blixt-DM i Västervik: Föregående protokoll visar att Blixt-DM planerades till 10 

maj 2014. Lennart informerar att Västervik är inställda på 2 nov. vilket får gälla. 

 23-24 nov. Lag-DM i Eksjö: Det är tätt med tävlingar under november, men datumet 

gäller tills vidare.  

 Småländskan: SSF har skickat ut inbjudan och kommer att arrangera tävlingen. 

Diskussioner om att spelare ska få delta även om deras rating egentligen inte tillåter spel 

i andralaget. 

 

9) Nedläggning av SK Framåt i Kalmar.  

SK Framåt har sedan tidigare informerat om att klubben kommer att läggas ner och 

omständigheterna kring detta. Johanna redogör också för vad som hänt. 

Klubben har obetalda medlemsavgifter till SmSf för 2010, 2011 och 2102 på totalt 11.990:- 

Uppgifter om SK Framåts skuld till förbundet ska mailas till Boo Malm som har hand om 

klubben. 

 

10) Distriktets hemsida.  

Hemsidan är för tillfället vilande och det är viktigt att få igång en fungerande igen för att nå 

ut med information. 

Ywonne ska kontakta Tobias Gutzmann som har hand om Växjö SK hemsida för att se om 

han kan göra en åt SmSf. 

 

11) Övrigt.  

 Gunnar ska upprätta en aktuell maillista till kontaktpersoner i småländska klubbar och 

förbundet. 

 Flera klubbar har ännu inte betalat medlemsavgifter för 2012. Påminnelse och uppgifter 

om avgiften ska mailas till berörda klubbar, 

 

12) Nästa möte.  

Nästa möte ska hållas lördag 12 okt. i Hultsfred i samband med att ungdomsturnering 

arrangeras. 

 

13) Avslutning  

Lennart Avslutade mötet ca 13.00  

 

 

Protokollförare:   Gunnar Axelsson  

 

 

 

Ordförande:   Lennart Beijer 


