
Styrelsemöte KAS 2020.09.16 

Närvarande: Bo Hedlund, Kjell-Åke Andersson, Bengt Almgren, Lars-Erik Johansson, Mattias 

Lestander, Christoffer Johansson.  

Sekreterare för mötet: Mattias Lestander. 

 

1. Joar Berglund´s avtackning. Vi arrangerar en avtackningstävling tisdag den 29 september i 

klubblokalen.  

Vi skaffar en liten schackstatyett att överlämna till Joar där det står ingraverat att han är 

hedersmedlem i KAS (Mattias). Tävlingen ska utannonseras till medlemmar (Mattias).  

Även blommor införskaffas till Joar inför avtackningen (Kjell-Åke). 

 

2. Allsvenskan  

Vi avvaktar tills vidare läget då inget allsvenskt spel kommer att bli förrän 2020 för KAS, då 

många andra lag tackat nej. 

 

3. Karlstad Open 

Tävlingsavgiften måste höjas för att täcka minskat antal deltagare då vi max får ha 50 st 

tävlande. 

Ingen rabatt för titelspelare detta år, även det för att täcka minskat antal deltagare. 

Utomstående publik kommer inte att tillåtas för att undvika trängsel. 

All lottning ska ske digitalt och utannonseras för att undvika trängsel. Information om det 

behöver finnas med i inbjudan så det inte blir en överaskning på plats. 

Anmälningsavgiften betalas endast in via bankkonto, och den informationen behöver finnas 

med i inbjudan, då vi inte tar emot kontanter vid tävlingsstart.   

Alla utbetalningar av prispengar ska ske digitalt, så inga kontanter behöver hanteras. 

Kolla hur själva anmälan fungerar med Tapio eller SSF (Mattias).  

Prispengar behöver räknas om och budgeten behöver förutom de vanliga utgifterna 

inkludera även ansiktsmasker och desinfektion (Mattias). 

Kolla med Tapio om vi kan låna klockor från Tolitas klubb (Mattias). 

Livesändning med hjälp av Örebros utrustning eller med SSFs om möjligt (Mattias).  

Inbjudan ska vara klar senast om två veckor och ett utkast till inbjudan ska först ha skickats 

till styrelsen och suppleant  Lars-Erik Johansson, så alla hinner tycka till om något behöver 

ändras (Mattias). 

Kolla om Daniel Johansson kan tänka sig att vara huvuddomare (Mattias).  

Bosse och Bengt kollar enkäten från förra årets KO och talar med Tine om något kan 

förbättras, tex lunchmöjligheter etc (Bosse, Bengt).  

Största möjliga lokal för analysrummet vore att föredra. (Bosse). 

 

4. Nästa styrelsemöte är onsdag 30 september kl 18.00. 

 


