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Protokoll från styrelsemöte med SmSF 

1 Grunduppgifter 
Tid 2022-11-05 klockan 11:00 

Plats Hultsfreds schacksalonger 

Närvarande: Lennart Beijer, Jörgen Karlsson, Ywonne Wetterling, Roger Karlsson, Anders 

Kvarnemo 

2 Inledning 
Ordförande Lennart Beijer öppnade mötet. Anders Kvarnemo valdes till sekreterare. 

3 Allmänna läget 
Eftersom regionkonsulenten Mikael Lundström inte kunde närvara hade han sänt en 

lägesrapport som gicks igenom: 

• Schackfyran rullar på, 55 klasser i G län, 119 i F län och 69 i H län. Klubbarna har 

åtagit sig 28 % av dessa besök och Mikael gör resterande 72 %. Detta beräknas vara 

klart före jullovet. 

• Vissa kommunfinaler kommer att genomföras digitalt för flera kommuner, 

exempelvis Eksjö – Aneby – Vetlanda. 

• Det finns ca 100 skolschackklubbar anmälda till yes2chess. Mikael kommer att gå ut 

med ett mail till alla klubbar med en uppmaning att genomföra aktiviteter i dessa 

klubbar, eftersom det är ett bra sätt att dra in bidrag till distriktet och klubbarna. 

• SmSF får bidrag från SSF, Region Jönköping respektive Region Kalmar. 

• SmSFs bidragsmodell till klubbarna innebär: 

o 100 SEK för ett första besök i en klass. 

o 1000 SEK när klassen registrerar sig som medlem i SSF. 

o 100 SEK för annan utåtriktad schackaktivitet anordnad av klubben. 

Med anledning av rapporten hade styrelsen en allmän diskussion om bland annat 

arbetsfördelningen och samspelet mellan klubbarna och Mikael. Se ekonomipunkten nedan. 

Vidare diskuterades klubbarnas förmodade kännedom om bidragsreglerna. 

Anders fick i uppdrag att tillsammans med Mikael ta fram en informationstext om 

bidragsmodellen och ansökningsförfarandet för publicering på SmSFs hemsida. 
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4 Hemsidan 
Styrelsen uttryckte sin uppskattning över den förbättring av hemsidan som har genomförts 

av den nye webmastern Henrik Carlsson i Nybro. Styrelsen ska bidra till hemsidan genom att 

förse Henrik med formalia i form av protokoll, verksamhetsberättelse med mera. 

5 Ekonomi 
Kassören Jörgen Karlsson redovisade det ekonomiska läget. Resultatet hittills i år innebär ett 

överskott på ca 200 000 SEK, och årsresultatet väntas ligga på samma nivå. Den utgående 

balansen för året beräknas ligga mellan 800 000 och 850 000 SEK. 

Styrelsen var enig om att verka för att få igång mer schacklig verksamhet i stället för att ha 

ett ekonomiskt överskott och bygga mer kapital. De initiativ som diskuterades var bland 

annat: 

• Avlasta Mikael genom ytterligare personal (deltid) från SSF och/eller arvodering av 

intresserade personer inom SmSF. 

• Stimulera klubbarna att utnyttja de bidrag som finns (och eventuellt höja dessa). 

• Ordna utvecklingsaktiviteter, exempelvis domarkurser. 

6 Årsmöte 
Beslutades att hålla nästa årsmöte 2023-04-22 klockan 11:00 i Eksjö. 

7 Övrigt 
Lennart meddelade att han har för avsikt att avgå som ordförande vid nästa årsmöte. Han 

kommer att kontakta valberedningen i detta ärende. 

8 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls i Hultsfred 2023-02-04 klockan 11:00 

 

2022-11-05    Justeras 

………………………………………..  …………………………………….. 

Anders Kvarnemo (mötessekreterare)  Lennart Beijer (styrelseordförande) 


