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Verksamhetsberättelse 

SS Kalmarunionen har under det gångna verksamhetsåret varit mer påverkad av 
covid-restriktionerna än under föregående år. Föreningen har under årets första termin 
inte bedrivit någon aktivitet. Under andra terminen har klubben återupptagit sin 
verksamhet och anordnat träningskvällar, mindre tävlingar, tävling i 
Klassmästerskapen samt deltagit i Blekingeserien. Den sedvanliga 
uteschackturneringen anordnades som vanligt och lockade många spelare. Under det 
gångna året har föreningen inte bedrivit någon ungdomsverksamhet till följd av 
bristande intresse, men vi har varit ute i skolorna och undervisat inför schackfyran. 

Vidare bör nämnas alla de verksamma seniorer som arbetat för en fortsatt fungerande 
klubb, pandemin till trots. Även det fortsatta arbete som ligger till grund för 
föreningens utveckling och arbete utåt har varit viktigt för att skapa en attraktiv 
verksamhet och alla de som har varit med och gjort det möjligt att genomföra årets 
aktiviteter tackas. 

Styrelsen 

Styrelsen har under det gångna året varit sammansatt av följande personer: 

Ordförande: Mikael Ohlsson 
Kassör: Cajsa Lindberg 
Sekreterare: Viktor Englund 
Ungdomsledare: Kevin Söderberg 
Övrig ledamot: Sten-Erik Öhlund 

Övriga representanter 

Revisorer: Stefan Björklund och Peter Föghner 
IT-ansvarig: Sten-Erik Öhlund 
Valberedningen: Chrillo Lindholm och Olle Selander 
Lagledare: Mikael Ohlsson 
Materialförvaltare: Per Smide, vald på ett år 

Som firmatecknare var för sig valdes: 

Cajsa Lindberg 
Mikael Ohlsson 



Klubb- och styrelsemöte 

Till följd av covid flyttades årsmötet från mars och hölls istället 8/9-2021. Elva 
medlemmar närvarade. Styrelsen har bifallits ansvarsfrihet. En motion gällande 
namnändring från Schacksällskapet Kalmarunionen till Kalmar Schackklubb 
godkändes.  

Ny omröstning planerades till höstmötet 15/12-2021. Höstmötet fungerade även som 
ett extrainsatt årsmöte i syfte att klubba igenom förslaget om att ändra klubbens 
namn. Utfallet blev detsamma och samtliga medlemmar tillstyrkte Cajsa Linbergs 
motion.  

Vid sidan om års- och höstmötet har styrelsen hållit möte 2/8-2021 och 12/10-2021, 
och då beslutat om att inhandla 5 stycken klockor samt att tillstyrka motionen 
gällande byte av klubbnamn.    

Medlemmar 
 
Klubben har 26 medlemmar varav 1 junior. 

Klubbens aktiviteter 

Året började med en uppstartarkväll onsdagen den 18 augusti 2021. 

Säsongen inleddes sedan med den sedvanliga uteschackturneringen som hölls 21/8 . 
På delad förstaplats hamnade Bengt Lindberg och Patrick Fransson från Växjö SK. 
På delad tredjeplats hamnade hemmaspelaren Stefan Björklund och Peter Lundstedt 
från Växjö SK. 

Den 8 september håller klubben  äntligen årsmöte. I övrigt har klubben erbjudit 
tävlingar i blixt- och snabbschack och träningskvällar med IM Bengt Lindberg.  

Dessvärre har tävlingarna i allsvenska serien varit inställde, men klubben har istället 
deltagit i den nya Blekingeserien. 

Kalmar i Blekingeserien 

Blekingeserien spelades med 5-mannalag och spelare som deltar i de allsvenska 
serierna har också tillåtits spela i Blekingeserien. Blekingeserien är inte Elo-
registrerad. Betänketid har varit 90 minuter + 30 sekunder per drag. 

Efter 5 omgångar ligger Kalmar schackklubb på en tredjeplats. Återstående matcher 
är den 27/3-2022 mot Emmaboda SS borta samt den 24/4-2022 mot Torsås hemma. 



Nedan presenteras resultatet: 

 

Klassmästerskapen 
 
I både klass 1 och klass 2 blev det klara segrare. Klass 1 vanns av Erik Arvidsson före 
Mikael Ohlsson och Peter Föghner. I klass 2 segrade Olle Selander. Viktor Englund 
kom tvåa och Chrillo Lindholm trea. Ett stort grattis till fina resultat. 

Nedan presenteras resultatet för Klassmästerskapen: 

Klass I 

Klass II 



Barn och ungdomsverksamhet 

Även om ungdomsverksamheten legat på is har klubben verkat för att öka intresset 
för schack. Michael Ohlsson har varit ute och besökt skolorna runt om i regionen för 
att undervisa inför Schack4an. 

Kalmar schackklubb 

Cajsa Lindberg lämnade 24/2-2021 in en motion gälade klubbens namnbyte. Hon 
skrev såhär: 

Schacksällskapet Kalmarunionen var ett fyndigt namn och kändes rätt när vi just 
slagit samman Kalmar schackklubb och Schackklubben Framåt. Nu har det gått några 
år sedan sammanslagningen och klubben har antagit sin nya skepnad. Vid det här 
laget börjar namnet kännas onödigt långt och krångligt. Vi pratar också om oss själva 
som schackklubben eller klubben.  

Mitt förslag är därför att vi väljer att kalla oss för Kalmar schackklubb igen. Det är 
enkelt och smidigt, förklarar vad vi håller på med och speglar hur vi kallar oss på ett 
bättre sätt än vårt nuvarande namn. 

Cajsas motion tillstyrktes av både styrelsen och klubbens medlemmar. Det nya 
namnet träder således härmed i kraft. 

Tack till alla medlemmar! 


