
Svenska Luffarschackförbundets styrelsemöte 2009-02-07

Tid och Plats 
Konstruktörsgatan 70, Linköping

19:50-20:19

Närvarande
Emma Warner Peter Jonsson
Bengt Nyberg (ej röstberättigad) Stefan Karlsson
Joachim Theimer (ej röstberättigad) Marcus Eriksson

1 Mötets öppnande
Peter Jonsson förklarade mötet öppnat 19:50.

2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Peter Jonsson valdes till mötesordförande och Marcus Eriksson till mötessekreterare.

3 Val av justeringspersoner
Emma Warner och Stefan Karlsson valdes till protokolljusterare.

4 Uppdaterad tävlingsregeluppsättning
Tord Andersson ansvarar för att få till en uppdaterad tävlingsregeluppsättning, med bistånd av andra 
efter behov.

5 Omstrukturering av hemsidan
Joachim Theimer hade idéer på total omstrukturering av hemsidan. Han hör av sig till Peter inom 
kort angående detta.

6 Sanktioneringsavgift för icke-medlemmar
Det har funnits viss förvirring kring hur tävlingsavgiften sätts för icke-medlemmar som spelar en 
förbundssanktionerad tävling, enligt ett tidigare beslut på att de får göra detta.

Det förtydligades att icke-medlemmar betalar 30 kr mer i sanktioneringsavgift till förbundet för 
varje tävling de spelar, men att denna får tas ut på valfritt sett (även att tävlingsarrangörerna betalar 
denna till förbundet om de så vill).

7 Mätbara mål
För att få fart på förbundet hade högstadieläraren Peter Jonsson en idé på att man kan ha mätbara 
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mål på förbundsnivå att sträva mot för att utvärdera hur väl förbundet fungerar. Hela styrelsen 
uppmanades att fundera på sådana mätbara mål innan nästa möte som planeras hållas i samband 
med SM i Jönköping i mars.

Som förslag på sådana mätbara mål nämndes antal nya spelare på tävlingar under året och 
sökrating på google.

8 Konstitutionerande av styrelsen
Förutom ordföranden Peter Jonsson bestämdes följande poster inom styrelsen.
Vice ordf. Emma Warner
Sekreterare Marcus Eriksson
Kassör Stefan Karlsson

9 Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat 20:19.
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