GOTLANDS SCHACKFÖRBUND

Sammanträde med styrelsen för Gotlands Schackförbund
2010-06-12 i Visby, i anslutning till lagblixt-DM
Närvarande:
Björn Andersson
Sten Andersson
Bengt Gällmo
Michael Källström
§1
Björn Andersson öppnade mötet. Ordf justerar ensam dagens protokoll.
§2
GSF har från Kultur- och Fritidsförvaltningen mottagit 14 119 kr som
distriktsstöd för juniorverksamheten, ca 300 kr per junior. Styrelsen beslutar att
fördela hälften av detta till klubbarna, d v s 1800 kr för 12 juniorer till Visby och
5250 för 35 juniorer till Burgsvik-Alva. Resten behålls i distriktet för att täcka
kostnader för medföljande ledare vid juniortävlingar på fastlandet samt
lokalhyror för juniortävlingar.
§3
Bengt Gällmo utses till GSFs ombud vid SSFs kongress den 3 juli i Lund. Ordf
utfärdar fullmakt.
§4
Följande tider och platser för sommarblixtar fastställdes:
28 juni i Alva
5 juli i Alva
12 juli i Visby
19 juli i Alva
26 juli i Visby
2 augusti i Alva
9 augusti i Visby
§5
VSK mottog i april en förfrågan från Jens Petersson, Kristallen, och Carl-Fredrik
Johansson, Uppsala ASS, om "ett litet Almedalsmästerskap i schack eller vad
man nu vill kalla det" i anslutning till Almedalsveckan. Sedan har de inte svarat
på epost. Michael försöker återuppväcka frågan. Ev kunde sommarblixten den
veckan ges en lite annan form, och den behöver inte nödvändigtvis vara på
måndagen.
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§6
Styrelsen ser ingen möjlighet att återuppliva medeltidsschacket med levande
pjäser i år, men avser att ta upp saken med näste ordf för SSF. Arrangemanget är
en unik möjlighet till schackpropaganda, med 2000 åskådare till ett schackparti.
SSF borde stödja arrangemanget ekonomiskt, men GSF har tidigare inte fått
gehör för den saken från SSF.
§7
Tid och form för individuella DM 2011 fastställs i ett styrelsemöte i höst, när
spelschemat för Allsvenskan är helt klart.
Vid protokollet:

Justeras:

Bengt Gällmo
sekr

Björn Andersson
ordf
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