Smålands Schackförbund
Protokoll
Styrelsemöte 2013-11-23 i Hultsfred
Närvarande: Lennart Beijer, Ove Fransson, Gunnar Axelsson, Ywonne Wetterling
1) Mötets öppnande.
Lennart Beijer hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.00.
2) Dagordning.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
3) Distriktets hemsida.
Hemsidan ligger fortfarande nere. Kontakt har tagits med Tobias Gutzmann i Växjö, men
han saknar uppgifter för att kunna komma åt nuvarande sida.
Gunnar kommer förse honom med den info han behöver.
4) Distriktsstöd till klubbar som deltar i arbetet med att få 4e-klasser att delta i Schack-4an.
Tidigare styrelsebeslut 500:- per deltagande klass.
Gunnar ska skicka ut information till klubbarna att de ska komma in med underlag på vilka
klasser / antal som fått besök. Utbetalningar kommer att ske så fort vi får underlag.
5) Dagssituationen för schack-4an i distriktes tre län.
Schackfyran är igång i liknande utsträckning som förra året, men med utropstecknet att det
även har kommit igång rejält även i Kalmar / Öland.
6) Övrigt U-schack.
Det finns ett flertal klubbar i Småland med ungdomar i Minior / Knatte-ålder.
I avsaknad av tävlingar som förbundet anordnat under hösten, så har Västervik,
Oskarshamn, Hultsfred och Eksjö ordnat med en barometertävling. Tävlingar i Hultsfred
och Eksjö har hittills genomförts. Även Vaggeryd har deltagit i dessa och de har också
genomfört en egen ungdomstävling.

7) Hur skall vi få fler av distriktets barn- o ungdomar att delta i Skol-SM, SM och andra av
förbundets sanktionerade tävlingar? Utse ansvarig?
Sveriges schackförbund har gjort om sitt bidragsystem för att gynna klubbar som skickar
deltagare på deras sanktionerade tävlingar. Detta borde vara en tillräcklig morot för
klubbarna. Storleken på bidraget fastsälls i efterhand av förbundet, men låg förra året på
några hundra kronor per deltagare och tillfälle. Tävlingar det gäller:







SM- 1 start är 1 aktivitet.
Skol-SM- 1 start är 1 aktivitet.
Kadettallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.
Juniorallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.
Talangjakten- 1 start är 1 aktivitet.
Flick-SM- 1 start är 1 aktivitet.

8) Distriktstävlingar – Hur är läget?
Tävlingarna har genomförts som planerat. Dock råder det en osäkerhet om Blixt-DM i
Västervik spelats då ingen hört något om resultat därifrån.
9) Läget för landstings / regionbidrag i respektive län.
Ansökan i Jönköpings län är inskickad för år 2012. Från Kalmar län har utbetalning
kommit.
10) Inför årsmötet i april 2014 –Verksamhetsberättelse.
-Ekonomi och revision.
Gunnar blir sammanhållande för att få ihop en verksamhetsberättelse och Ove ska ta kontakt
med revisorerna.
11) Övrigt.
a) Lennart informerar att han deltagit i Eksjös 100års-jubileum som representant från Smsf.
b) Ljungby SK har ännu inte betalat medlems avgifter för 2012. Ny kontakt ska tas.
c) Ove rapporterar om ekonomin som ser bra ut.
d) Ywonne rapporter om domarkursen som hölls i Växjö med många deltagare.
12) Nästa möte.
Nästa möte ska hållas lördag 15 feb. i Hultsfred.
13) Avslutning
Lennart Avslutade mötet ca 13.00
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