
Protokoll NVSSF styrelsemöte 2022-09-27

Plats: Skrombergas schacklokal, Ekeby
Närvarande:
Stefan Håkansson, Fredrik Sievert, Åke Westin, Lars Persson, Roland Johansson

§1 Mötets öppnande.
NVSSFs ordförande Stefan Håkansson förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande.
Stefan Håkansson valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare.
Roland Johansson valdes till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsmän.
Stefan Håkansson och Lars Persson valdes till justeringsmän.

§5 Dagordningen. 
Dagordningen godkändes.

§6 Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll lästes och godkändes.

§7 Ekonomin.
Fredrik redogjorde för ekonomin. Kassan är cirka 366 000 kr.
Juniorverksamhetstöd till HSS på 2 000 kr. för 20 veckors verksamhet och 
1 400 kr till Landskrona för deras 14 veckors verksamhet ska betalas ut.
Vi inväntar återbetalning från SSF på 20 000 kr. från förra årets satsning på skolklubbar. 

§8 Juniorer.
Det är ett flertal skolschacksklubbar på väg in i schackfyrans verksamhet.
Skånska skolschackmästerskapet hölls i Maria parks lokaler.

§9 Seniorer. 
Problem med minskad närvaro på spelkvällarna ute i klubbarna.
En möjlig lösning är schackskola för vuxna nybörjare.
Vi tittar på den biten och försöker hitta ett sätt att få igång detta.
Senior-DM planeras en helg (lördag och söndag) i början av maj.

§10 Klubbkollen.
Skromberga har landat i sina nya lokaler och satsar på jubileumsturneringen 2022
Samarbetet fortsätter med Klippan.
Hask har flyttat till nya lokaler och deras verksamhet är i full gång.
HSS har också sin verksamhet i full gång.
Ängelholm är ett osäkert kort.
Landskrona har många juniorer i sin verksamhet.
Klippan kämpar på i sin nya lokal.
.



§ 11 Rapporter. 
Inga rapporter

§ 12 Övriga frågor.
Skromberga har sitt uteschack till salu. Diskuterades om att köpa in det till förbundet och låna
ut det till klubbarna när de planerar lite jippon.
Beslutades också att köpa in tävlingsmaterial, klockor och bräden.
 
§ 13 Nästa möte.
Bestäms via mail.

§14 Mötets avslutande 
Stefan Håkansson förklarade mötet avslutat.

Justeras: Justeras:

_____________________                       _________________________ 
Stefan Håkansson Lars Persson


