Sveriges Schackförbund, Valberedningen
Valberedningens förslag till Förbundets kongress
den 1 juli 2018 i Ronneby
Ordförande på 1 år
Ted Gemzell

Stockholms SF

Nyval

Styrelseledamöter på 2 år
Stefan Håkansson
Christoffer Martin
Erik Malmstig
Anders Kvarby

NV Skånes SF
Stockholm SF
Västerbottens SF
Göteborgs SF

Nyval
Omval
Nyval
Nyval

Styrelseledamöter valda till kongressen 2019
Håkan Jalling
Smålands SF
Håkan Winfridsson
Blekinge SF
Hallfridur Sigurdardottir
Stockholms SF
Fredrik Kjellqvist
Västergötlands SF
Revisorer och revisorssuppleanter på 1 år
Robert Söderlund, PWC
Auktoriserad revisor
Tobias Persson, Hallands SF
Revisor
Nils-Gustav Thidholm, PWC
Auktoriserad revisor, suppleant
Lennart Jonsson, Hallands SF
Revisorssuppleant

Omval
Omval
Omval
Omval

Val av ledamöter och suppleanter till Disciplin- och Regelnämnd
Val av tre ordinarie ledamöter på 1 år
Harry Schüssler, Stockholm
Jonas Sandbom, Stockholm
Ari Ziegler, Göteborg

Omval
Omval
Omval

Val av två suppleanter på 1 år
Tobias Pettersson, Luleå
Johan Sigeman, Lund

Omval
Omval

Valberedningen den 15 maj 2018

Jan Wikander, ordförande
Stockholm

vb@schack.se

Gert Gustavsson
Falkenberg

Anders Pettersson
Göteborg
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Kommentar till VBs förslag:

Valberedningen har i sitt arbete hämtat in nomineringar och synpunkter från ett flertal distrikt
och nuvarande styrelseledamöter. I den processen har de tre största distrikten/regionerna,
framfört önskemål om att SSF bör välja en ny ordförande och valberedningen har därför ett
förslag på nyval på ordförandeposten. Valberedningen föreslår även nyval på tre andra
styrelseledamöter, baserat på de nomineringar som kommit in från schacksverige.

Presentation av de nya kandidaterna:
TED GEMZELL, 1968

Schack:
1976-81
Nacka SK (Robert Danielsson)
1981-84
Limhamns SK (Conny Holst) Hjälptränare under praktik
1984-88
SK Passanten (Robert Daniels Tränare/ledare för ett antal träningsgrupper
1988-96
Stockholms Schacksällskap Styrelseledamot, tränare, tävlingsledare m m
1996-2002
Stockholms Schacksällskap Medlem (mindre aktiv)
2003-2017
Stockholm Schacksällskap Styrelseledamot, vice ordf och kassör
2017Stockholm Schacksällskap Ordförande
Diverse framgångar som junior individuellt och i lag. Spelstyrka idag 1988 (>2200 Lask som
högst) och som arrangör: Hasselbacken Chess Open, Stockholm Chess Challenge m fl
Utbildning:
1994-1999
1998
2006

Fastighetsekonomi, Lantmäterilinjen, Kungliga Tekniska Högskolan
Kurs: Entreprenörskap i teori och praktik, Handelshögskolan, Stockholm
Kurs: Management, Anderson School of Management UCLA

Arbetslivserfarenhet:
1999-2011
Ekonomichef, Björn Axén Institut AB
2011VD, Sveriges Frisörföretagare
Privat älskar jag allt som har med strategispel att göra, bl a någorlunda framgångsrik
pokerspelare, sport i allmänhet är ett stort intresse förutom att se på fotboll (givetvis AIK i
första hand), spelar bordtennis och badminton på korpnivå. Familj: Särbo och två vuxna barn.
Jag är en sann föreningsmänniska fostrad i 70-talets föreningsliv. Lång erfarenhet från
ungdomsverksamhet och vikten av att ha bra strukturer med ordning och reda för att nå
framgång. Jag är resultatdriven och har stenkoll på vikten av ekonomiska styrmedel och
kontrollverktyg.
I min roll som VD för Sveriges största frisörnätverk som är medlemsstyrt så har jag vana att
leda en organisation som behöver bred förankring och samsyn i förändringsprocesser. Svenskt
Schack som jag ser det har behov att se över sin struktur och funktion för att i framtiden kunna
vara relevant och modern när utvecklingen i samhället går allt snabbare. Jag är övertygad att
Svenskt schack kan attrahera sponsorer i allt högre grad. Vi kan inte i framtiden förlita oss på
ideella insatser utan vi måste skapa en fungerande struktur för långvarigt engagemang och
ansvar.
Att schack bidrar till bättre lärande är en enorm tillgång och möjlighet att få utrymme och
resurser i skolverksamheten. Vi utnyttjar det redan i hög grad, men potentialen att växa än mer
är förmodligen hög.
Schack har bidragit till mycket ”grubblerier”, för det mesta positivt och det skulle verkligen vara
kul att få vara med och påverka Svenskt schacks framtid!

vb@schack.se
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ANDERS KVARBY, 1953

Schack:
Tillsammans med två kamrater startade jag 1968 schackklubben Tornet-68 i Skogås. Klubben
gick så småningom upp i Passanten. Arbetade som föreningsassistent i SK Passanten under ett
år (1979). Kommunen stod för en heltidslön. Blev invald i Schackakademien 2002. Deltagit i
”Näringslivet möter förorten” vid tre tillfällen. Ledamot i styrelsen för Majornas SS i år
(ersättare i fjol). Invald som sekreterare i Göteborgs schackveteraner från februari 2018. Har
spelat aktivt fram till 1971, sedan ett långt uppehåll. Började spela igen våren 2016.
Spelade inom SJs ungdomsverksamhet, i Rockaden och några inhopp i Passanten då jag
arbetade som föreningsassistent.
Arbetslivserfarenhet:
Ägare och VD, Anders Konsult AB med start 2013-12-01. Uppdrag som mentor, styrelseledamot
och konsultuppdrag främst inom media. Mina styrkor som coach och mentor är framförallt inom
ledarskap, förhandling och konflikthantering. Jag är van att utveckla organisationer i både svåra
situationer och i normala situationer. Genom en utbildning inom Svenska Coachinginstitutet är
jag certifierad Mentor.
I övrigt är jag gift med Ninna, bor i Mölndal och kallar mig pensionär på deltid. Driver en egen
konsultfirma med ytterst få uppdrag. Jag har två vuxna barn och Ninna har två döttrar, 13 och
15 år, så det blir ett normalt familjeliv blandat med mycket schack och körsång.
Utbildningsmässigt är jag svag, har jobbat mig fram utan direkta specialkompetenser. Söker ni
en professionell ekonom så är det nog inte jag. Vill ha koll på siffror och ekonomi så kan det
trots allt vara jag.

ERIK MALMSTIG 1975

Arbetslivserfarenhet
Utbildad beteendevetare som arbetat med marknadsföring i 11 år. Schack fanns i familjen från
barnsben då min farfar spelade schack med de andra arbetarna i samhället Boliden på 1930talet. Började spela i klubb genom schack-4:an som 11-åring och sedan dess har schack varit
en del av min vardag.
Projektledare/Webbstrateg, Two Communications 2009-2010, införsäljning av digitala
kommunikationslösningar till medelstora/stora företag, Key Account Manager & Copywriter,
Webbentus 2008– 2009, införsäljning av webblösningar till små/medelstora företag,
Forskningsassistent/forskarstudent, Stockholms Universitet 2001-2007. Drev forskningsprojekt
(intervjuundersökningar, skriva rapporter etc). FoU-uppdrag med Apoteket AB som kund 2001
Utredningsuppdrag från-ax-till-limpa om kundmötet på apotek.
Schackerfarenhet
Ungdomsledare i Umeå 1990-1994 och styrelseledamot Rockaden Umeå, Sv. Schackförbunds
Centralstyrelse, medlem i utvecklingskommittén, 2:a SM i Korrschack, 5:a i SM-gruppen, 1:a i
Junior-SM, flerfaldig vinnare av Elitserien i schack med Sollentuna SK, mångårig lagledare för
SK Rockaden Umeå, numera vice ordförande SK Rockaden Umeå.
Utmärkelser
Nominerad Publishingpriset 2017, Årets annonskampanj 2011 och 2015 tidningsutgivarnas pris,
Årets mest effektiva kampanj 100-wattaren 2014, Årets prestation 2013 UNT.
Sälj/produktansvarig TV/DOOH m m Upsala Nya Tidning. Storkundsansvar, säljansvar
TV/DOOH/Kundtidningar m fl. Är ägare/creative director i Wermeland Storytelling AB.

STEFAN HÅKANSSON 1972

Schack- och arbetslivserfarenhet
Verkat som ordförande i Helsingborg ASK under ca femton år. Ordförande i NV Skånes
Schackförbund under de senaste sex åren. Arbetar som anställd i schackklubben med i
huvudsak Schack i Skolan. Har tidigare jobbat som bagare i mer än 20 år, även som
egenföretagare. Vill att det ska vara ordning och reda i förbundet samt framförallt se till att
ekonomin sköts på ett bra sätt.

vb@schack.se
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