Smålands Schackförbund
Protokoll
Styrelsemöte 2014-02-15 i Hultsfred
Närvarande: Lennart Beijer, Ove Fransson, Gunnar Axelsson.
1) Mötets öppnande.
Lennart Beijer hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.00.
2) Dagordning.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
3) Ekonomi.
Ove redogör det aktuella ekonomiska läget. Vi har idag ett kapital på strax över 400.000:-,
fördelat på 268.075:- i fonder och 158.797:- på konto. Revisorerna har fått underlag för
granskning.
Ljungby SK har ännu inte betalat medlemsavgift för 2012, trots påminnelser.
Av ungdomsbidraget från Jönköpings landsting har 55.000:- av 110.000:- betalats ut enl.
utbetalningsplan.
4) Regler för utbetalning av 500:- / klass i schackfyran.
Det har varit viss oklarhet kring utbetalningen av 500:- bidraget.
Samma förutsättning / underlag som SmSf får bidrag från SSf gäller för ersättning.
``- Bidrag till alla klubbar och distrikt som genomför Schackfyranbesök där klassen får en
Schackfyranportfölj utan kostnad. Bidraget är 100 kr/klass som besöks. Bidraget söks genom att antalet
klassbesök redovisas senast 31 augusti efter avslutad säsong. ``

För varje klassbesök som genererar 100:- till Smålands Schackförbund betalar vi ut 500:- till
klubben som genomför besöket. Detta är samma förutsättningar som varit tidigare.
Skolschackklubbar har fallit bort ang. bidrag från SmSf och dessa fyller en minst lika viktig
roll som schackfyran, både som medlemsunderlag och rekryteringsunderlag. Förslag om ett
fadderbidrag till klubbar som driver Skolschackklubbar. Frågan kommer att tas upp vid
SmSf årsmöte.
5) Ungdomsschack.
Junior-DM kommer att spelas i Hultsfred Lördag 15 mars.
6) Skol-SM.
Växjö SK kommer att arrangera Skol-SM 2014. Detta är en tävling som faller inom ramarna
för SmSf verksamhet och kontakt kommer att tas med Växjö för att ev. vara medarrangör.

7) Inför årsmötet.
* Verksamhetsberättelse: Gunnar ansvarar för att verksamhetsberättelse skrivs.
* Ek. Berättelse, Bokslut: Ove har kommit långt med arbetet och det ser bra ut.
* Dagordning: Lennart sätter ihop en dagordning.
* Ungdomsledarstipendium: Info om stipendium ska komma upp på hemsidan i samband
med inbjudan.
* Distriktstävlingar: Förberedelser inför årsmöte med förslag på datum för tävlingar mm
borde tas fram
* Hemsida: Ny hemsida är igång.

8) Övrigt.
a) SmSf har fått förfrågan från Regionförbundet Kalmar län om att delta i ``Förening för
alla``. Det innebär träffar fyra gånger om året 2014 och 2015. Lennart kommer att sköta
kontakten.
b) SmSf har fått förfrågan från `` KUMULUS `` i Kalmar om att vi ska bli medlemmar.
Frågan diskuteras, men inget beslut tas.
c) Medlemsavgiften föreslås höjas med 20:- för att kompensera kommande höjning från
SSF.

12) Nästa möte.
Nästa möte ska hållas lördag 26 april. i Åseda.
13) Avslutning
Lennart Avslutade mötet ca 13.00
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