Skånes Schackförbund
Protokol l, styrelsemöte
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Klockan 1 8:30

i Folkets hus, Linndgatan 61, Limhamn
Stellan Brynell, Johan Berntsen, Leif Lindkvist, Sven-Ingvar Sundin, Mårten
Skånes SF:s kansli

Ihd och Valdet Heta

Frånvarande:

Carl-Axel Nilsson, Claes Jönsson och Jesper Hall

$1 Mötets öppnande

Ordfiiranden ftirklarade mötet ftir öppnat.
$2

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare utsåss Mårten Ihd.
$3 Dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkiindes.
$4 Föregående styrelsemötes protokoll
Föregående styrelsemötes protokoll, som var utlagt på hemsidan sedan tidigare, godkäindes, justerades och
lades till handlingarna.
$5 Craafordska stiftelsen
Skånes Schackforbund har erhållit ett verksamhetsbidrag på 25 000:- från Crafoordska stiftelsen,
vilket ?ir oforiindrat från ftjrra aret. Det beslutades att bidraget ska utgöra kostnadstäckning ftir GPungdom, Skollags-DM, Ungdomsserierna och Skånelaget-ungdom.
$6 Ansökan om medlemskap

i Skånes SF från nybildad(e) schackklubb(ar)

Stellan Brynell presenterade inkomna handlingar från de nybildade skolschackklubbama: Tottarp Klass 5
(kontaktperson Maria Alkazali), med siite i Tottarp; Schack matt (kontaktperson Helena Persson), med säte
i Malmö; Chess brains (kontaktperson Morgan Levöque), med säte i Malmö; DJ Kobe (kontaktperson
Helena Persson), med säte i Malmö; Gucci gang (kontaktperson Helena Persson), med säte i Malmö; Old
but gold (kontaktperson Helena Persson), med säte i Malmö; Ölyckeskolans Schack) kontaktperson Tomas
Carlsson), med säte i Löberöd och Fågelbäcks SK (kontaktperson Anders Qvillberg), med säte i Trelleborg.
Handlingama gicks igenom och beslut fattades om att uppta schackklubbama i Skanes SF.

Vidare konstaterades att ansökningar från nybildade schackklubbar även i fortsättningen ska gå via
distriktet och inte direkt till Sverises schackfiirbund.
$7 Masken/Åten 2018

Turneringen spelas den 3 februari i Södra Sandby och anordnas av SK Sandlöparen. Inbjudan är utskickad
sedan tidigare.
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$8 DM 2018

Turneringen spelas den 7-8 april på Katedralskolan i Lund, och går under namnet Skane Open. Lunds ASK
åir arrangör och inbjudan iir på gang.
$9 Skåneblixten
turneringen spelades den2}-2ljanuari, med totalt 63 deltagare jämfttrt med 59 aret innan. Även i
lagtävlingen ökade antalet lag, från fyra fiina året till sex. Drazen Dragicevic vann den individuella
tarrting.tr, medan Helsingborgs ASK vann lagtävlingen. Lunds ASK segrade i lagtiivlingen fiir juniorer.
$10 Skotlags-DM 2018

Tävlingen alrangeras av Halörs SK och kommer äga rum i Höllviken den 3 mars.
2018
$11 Schack4 an 2017 -18 och Schack4ans Distriktsfinal
johan Bernsen meddelar att En passants har gjort vissa klassbesök. vidare har datumet och spelplats för
distriktsfinalen bestämts. Den kommer att ske den 20 april 2018 i Stora Hammars skolas sporthall. Niirmare
detaljer kommer efter att besök skett i lokalen, vilket Johan Bemtsen kommer ombesörja.
$12 Ekonomi

a)

Utfall2017
Bokslutet for 2017 ih klart. Resultatet blev ungefiir 50 000 kronor i överskott, vilket med
beaktande av att ett planerat datorköp iinnu inte skett var ungefiir i linje med budgeten.

b) Budget 2018
Johan Bemtsen presenterade ftirslag

till

budget. Vissa ?indringar beslutades, som Johan

Berntsen åtog sig att implementera. En uppdaterad version ska skickas

till

styrelseledamöterna.

$13 Tävlingsverksamhet - rapporter

a)

Allskånskan
Serien pågår. Styrelsen diskuterade att intresset bland spelarna tycks ha minskat' En tiinkbar

anledning iir det kompakta spelschemat, såirskilt som speldagama ofta iir veckan ftjre eller efter
Allsvenskan. Det beslutas att klubbarnas åsikter kring formatet ska samlas in efter säsongen.

b)

Distriktsserierna

Ätta lag deltager i distriktsserien. Även den pågår.

c)
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Nybödarserien kommer starta under vå,ren, medan öwiga divisioner pågår. Totalt

?ir

40 lag

anmälda.

$14 GP-serien 2017-18
GP-serien pågår.
$15 Ungdomsledarträffen vid GP-finalen

Triiffen kommer äga rum i samband med GP-finalen den 20 mal 2018. Stellan Brynell iir ansvarig.
$16 Utbildningsverksamhet och träningsprogram
Stellan Brynell genomftir löpande klubbesök, som finansieras av ftirbundet i enlighet med tidigare
styrelsebeslut. Under hösten har sex sådana skett, och under åren har ett genomftirts med två ytterligare
inplanerade.
$17 Årsmötet

Arsmötet äger rum den24 februari.
$18 Övriga frågor

a)

Hemsidan

Diskussion fiirs om fiirbundets hemsida, som iir omodem. Mårten Ihd tar på sig att undersöka
t?inkbara former

b)

ftir uppdatering, både funktionellt och estetiskt

Inköp av live-brciden
Johan Berntsen ftireslar att örbundet köper in ytterligare två live-bräden, då några av de som finns
tir slitna. Stellan Brynell tar på sig att tillsammans med Johan Bemtsen sätta samman en ansökan
om medfinansiering till Schackakademin.

$19 Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sker i anslutning

till

årsmötet.

$20 Mötets avslutande

Ordforanden forklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Mårten Ihd,
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Justeras:

Steilan Bry

