
Svenska Luffarschackförbundets styrelsemöte 2008-02-03

§1 Mötets öppnande
Peter Jonsson förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande och -sekreterare samt protokolljusterare
Till mötesordförande valdes Peter Jonsson.
Till mötessekreterare valdes Marcus Eriksson.
Till protokolljusterare valdes Bengt Asplund.

§3 Val av förbundskassör och -sekreterare och vice förbundsordförande
Peter Jonsson hade redan valts till förbundsordförande på förbundsstämman. 
Till vice ordförande valdes Bengt Asplund.
Till kassör valdes Stefan Karlsson.
Till förbundssekreterare valdes Marcus Eriksson.
Tord Andersson och Emma Warner verkar som övriga styrelseledamöter.

§4 Arbetsfördelning i styrelsen
Peter föreslog att han själv lämnar sina poster i kommittéerna för att anta en mer övergripande roll 
och istället lägger kraft på att anmå andra att sköta sina förtroendeuppdrag, rapporteringar från 
tävlingar och dylikt. Han vill även öka samarbetet och utbytet med spelsajten blip, exempelvis 
genom fler livetävlingar för blip:are.
Emma nämner sina planer om att driva en mer organiserad renjuträning med vissa utvalda 
intresserade på exempelvis spelsajten kurnik.
Det diskuterades vad hemsidan ska innehålla och hur layouten bör se ut. Efter en stunds diskussion 
beslutades det att Bengt och Marcus skulle arbeta fram ett förslag och skicka ut till resten av 
styrelsen för att sedan forma hemsidan enligt det accepterade förslaget.
Rapporteringar från tävlingar har halkat efter på senare tid. Inom två veckor från detta möte ska 
rapporter och resultat från flera tävlingar finnas utlagda på hemsidan. Ansvariga personer (inom 
parentes) skickar nödvändig information till Bengt.

● Blixt-SM 2008 (Marcus Eriksson)
● Uppsala Renju Open 2007 (Tord Andersson)
● Wettercupen 2007 (Peter Jonsson)
● SM i ryskt luffarschack (Anders Bertilsson) – Då Anders inte var närvarande under mötet 

kommer detta att ske i mån av kontakt och tid.
● Lag-SM (Marcus Eriksson) – Material finns i form av ett Renju Newsletter som behöver 

översättas till svenska

LIRK (Linköpings renjuklubb) fixar kontakt med organisatörer av spelkonventet LinCon för att 
försöka få till en mindre tävling och tid för information och uppvisning.

§5 Mötets avslutande
Peter Jonsson förklarade mötet avslutat.

Ordförande Sekreterare Justerare
Peter Jonsson Marcus Eriksson Bengt Asplund
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