
Möte Värmlands schackförbund 2019-10-31 kl. 19.00.  

Närvarande: Kjell-Åke Andersson, Tapio Tikkanen, Bo Hedlund, Lars Forslöf, Adrian Muntean samt  

Per Nickolausson tillika sekreterare för mötet i Bengt Almgrens frånvaro 

 

Kjell-Åke hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet! 

Skolklubbsbidrag: 

Det ska lämnas in en blankett om uppgifter på aktiviteter senast den 15/11 och det sköter Kjell-Åke. 

Christian Bergmans Minnesfond: 

Matz Svenneling har, via mejlutskick, lyft att det snart inte finns så mycket pengar kvar i fonden 

(4701 kronor) och med nuvarande utdelningstakt (1500 kronor/år) så räcker det endast tre år till.  

Matz skriver vidare att han senast 13 november ska ha lämnat in uppgifter till Nordea som de 

behöver. Kjell-Åke berättar att vi behöver diskutera med fondens grundare om hur vi ska göra med 

fonden och att vi skjuter upp denna diskussion till 2020. 

Schackfyran: 

Lars Forslöf berättar att just nu för han diskussioner med Kroppkärsskolan samt Engelska skolan om 

att starta igång schackfyran där. Vidare berättar han att vi nu har verksamhet på Västerstrandsskolan 

(tre klasser), Orrholmsskolan (en klass) samt på Hultsbergsskolan.  

Tapio fyller i med att han har verksamhet i två skolor: Vallargärdet i Ulvsby samt i Skattkärr (tre 

klasser) 

Säffle är också igång med detta, framgår inte under mötet hur många skolor/klasser de har igång 

Hammarö har ingen verksamhet igång för tillfället berättar Adrian. 

Bosse undrar vad som görs för öka chansen att en schackfyrandeltagare hittar ner till klubblokalen - 

Lars berättar att nuförtiden lämnas visitkort ut som ska underlätta för schackfyrandeltagare och 

deras föräldrar att hitta till vår lokal. 

Distriktsledarkonferens i Hallsberg 25-26 januari 2020: 

Kjell-Åke berättar att han kommer att delta på denna konferens och att det finns möjlighet för andra 

(inom VSF?) att delta - deltagaren betalar inget utan VSF gör det. Anmälan av intresse görs till Kjell-

Åke. 

 

Bidragsansökningar: 

• Hammarö äskar 10 000 kronor. Adrian berättar att det ska gå till bland annat catering/mat på 

restaurang för deltagare och tränare i Kadettlandskampen, lokalhyra med mera. Han berättar 

även att Hammarö inte har något vinstintresse utan kommer att lämna tillbaka de medel som 

inte går åt. VSF beslutar att bistå med UPP TILL 10 000 kronor. Det vill säga det som inte går 

åt av pengarna, återförs till VSF. 



• Karlstad äskar 10 000 kronor. Pengarna ska gå till höjda summor av prispengar i Carlstad 

Open samt till arrangemanget av ungdomstävlingen som ska hållas under densamma. VSF 

beslutar att bistå med 5000 kronor. 

• Säffle äskar 4500 kronor. De ska starta upp en ungdomsverksamhet och behöver pengar till 

material, bensinpengar med mera. De har räknat ut att de behöver 500 kronor per ungdom 

och då de i nuläget har 9 ungdomar så äskar de 4500 kronor. VSF beslutar att bistå med 4500 

kronor. 

Kadettlandskampen: 

Preliminärt schema:  

lördag spelas det kl. 09:00-12:00 samt 14:00-17:00 och på söndag 09:00-12:00 

Tingvallaskolan kommer att bli både spellokal samt där deltagarna sover - Adrian har kontakt med 

Karlstads kommun om detta och har fått en offert om hyra av skolans lokaler som han ska bekräfta 

nu när han vet att finansieringen är klar.  

Bosse och Adrian kommer att tillsammans kolla över lokalerna/vaktmästeriet för att ta reda på 

vilkamöjligheter som de ger. Till exempel så dök bland annat dessa frågor upp under mötet: 

• Är borden tillräckligt stora för livebord? 

• Kan vi ha ett kommentatorsrum? 

• Kan deltagarna äta där eller behöver de äta på restaurang? 

Daniel Johansson har bekräftat att han kan vara med som domare. 

Media behöver uppvaktas och vårt önskemål är att det sker bevakning innan, under samt efter 

eventet - Bosse och Per tar tag i detta. 

Vi diskuterar möjligheten till att någon representant från kommunen håller ett invigningstal - Bosse 

och Per kollar upp. 

Kjell-Åke kommer under eventet att intervjuas i egenskap av ordförande i Värmlands Schackförbund 

och intervjun kommer att utföras av Ingmar Falk från Sveriges Schackförbund. 

Adrian berättar att det kommer att behövas en (hel) del mantimmar för att få det att gå ihop och vi 

kommer tillsammans fram till att vi (bland annat) behöver: 

• Brandvakter, 4 stycken personer som ska gå vakt i par mellan 21-08. Ett par går natten till 

lördag och det andra paret natten till söndag. Kjell-Åke kommer att lyfta detta behov på en 

klubbkväll för Karlstads allmänna schacksällskap för att sondera intresse för uppgiften. 

• Folk som sätter upp bord - ej klart i nuläget 

• Någon som resultatrapporterar - ej klart i nuläget 

 

Vi hoppas att vi kan komma att sända live via livebräden och Adrian kommer att kontakta Klas 

Fransson om detta. Adrian kommer i denna fråga även att kontakta Jesper Hall för att se om Sveriges 

schackförbund kan tänka sig att bidra med den kostnaden. 

Det är uppskattningsvis cirka 30 personer som vi ska ge 2 frukostar, 2 luncher samt 2 middagar. Vi vet 

inte om lokalerna är lämpade för matintag utan ska kollas upp,som tidigare skrivits, av Bosse och 

Adrian. 



Vi ska parallellt kolla upp vad catering kostar om lokalerna är godkända för matintag - Kjell-Åke kollar 

med GLG och Per med Claesons. 

Enklare servering kommer att fixas fram till deltagarna, behövs inte jättemycket då spelformatet är 

snabbschack. 

DM i problemlösning kommer att hållas på lördagskvällen kl.18-20 -Bosse håller i detta och berättar 

att som tidigare år så kommer regeln vara att vid lika många lösta problem så gäller snabbast 

inlämnade reultat som särskiljare. 

VSF väljer att ajournera frågan om verksamhetsplanen då Bengt Almgren är frånvarande 

Avslutningsvis berättar Bosse att det nu är spikat att det blir en simultan med Tommy Andersson den 

30 november i biblioteket. Ambitionen är att han ska spela mot 20 stycken personer. 

Ordförande Kjell-Åke Andersson avslutar mötet! 

 

 

 

Per Nickolausson   Kjell-Åke Andersson 

protollförare    justerare  


