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Under den senaste veckan har styrelsen, och framför allt vi, fått kritik för beslut som fattats angående 

Jesper Halls roll och arbetsuppgifter. Att det förekommer saklig kritik mot vårt agerande är helt i sin 

ordning, men sättet på vilket Hall agerat i denna situation har gjort oss oerhört illa berörda och vi känner 

oss djupt svikna. 

 

Vi har under vår tid i styrelsen hela tiden arbetat med schackets och förbundets bästa på lång sikt för 

ögonen. Detta givet distriktens och därigenom våra medlemmars direktiv. Hall väljer att endast två veckor 

innan kongressen ta upp problemen med distrikten utan att först ta upp problemen med styrelsen, vilket vi 

anser är att åsidosätta god demokratisk ordning. Därmed har Hall inte haft som mål att hitta en lösning på 

situationen. 

 

Det har under en längre tid varit en ansträngd relation mellan Hall och förbundet som arbetsgivare. Detta 

är till stor del på grund av de beslut som fattats rörande Halls roll eller skolschackverksamheten, där 

förbundet och Hall haft olika åsikter i sakfrågorna. Förbundets ansträngningar att utföra någon form av 

ekonomisk eller verksamhetsmässig styrning av vad Hall utfört inom ramen för sin anställning har varit 

misslyckad. Vi har all respekt för Halls arbete inom skolschacket, men vid exempelvis arbetstoppar för övrig 

kanslipersonal hade det varit önskvärt med arbetsinsatser från Hall gällande administration. En styrning 

som Hall under långa perioder motsatt sig helt. 

 

Vi tog över som ordförande respektive skattmästare för knappt tre år sen. Redan under vårt första år kom 

ett besked från staten som innebar kraftigt reducerade bidrag. I det läget tvingades vi se över hela 

förbundets verksamhet och göra kraftiga neddragningar och omprioriteringar för att möta de minskade 

intäkterna. 

 

Därefter har det både för oss och övriga styrelseledamöter varit ett oerhört hårt arbete att under flera års 

tid räta upp ekonomin och påbörja uppbyggnaden av vårt egna kapital som var nere på farligt låga nivåer. 

Vi har under denna period tvingats fatta en hel del obekväma beslut, uppsägningen av Per Hultin och 

ändringarna i bidragssystemet för klubbar/distrikt är de tydligaste exemplen. Beslut som vi visste skulle bli 

starkt kritiserade men som vi ansåg vara helt nödvändiga för att uppnå en sund ekonomisk situation. 

 

Vi har nu funderat på hur framtiden skulle se ut med ett fortsatt engagemang inom förbundet. 

 

Vi har genom åren lagt ner oerhört mycket arbete och tid på att få förbundet att fungera, såväl ekonomiskt 

med minskade bidrag som verksamhetsmässigt med en allt större organisation i antalet anställda och 

antalet medlemmar. Ett hårt arbete som vi upplever har gett ett gott resultat. 
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I och med Halls skrivelse känner vi nu att tyngden av de tidigare årens arbete kommit ifatt oss och vi kan 

inte motivera oss att ge oss in i en öppen konflikt. Det skulle även bara vara till skada för svenskt schack. 

Detta utan att vi anser att vi handlat fel i sak. 

 

Vi lämnar därför med omedelbar verkan samtliga våra uppdrag i förbundet. 

 

När vi ändå ser tillbaka på de senaste tre åren, känner vi oss nöjda med det som åstadkommits och som vi 

lämnar över till kommande styrelse. Ekonomin är väldigt god, ett eget kapital på 1,8 miljoner kronor vid 

senaste årsskiftet och en positiv budget för 2013 på drygt 300.000 kronor. Dessutom ser prognosen för 

2014-2015 ut att tillåta större investeringar, runt 300-400.000 kronor per år, tack vare att fadderbidragen 

inte längre belastar bokföringen. 

 

Schacket börjar synas i media mer och mer och barn och föräldrar samlas kring schacket. Många klubbar 

har med schackfyran väckts till liv och har en verksamhet igen. Samtidigt växer antalet tävlingar och 

arrangemangen håller allt högre kvalitet. Det finns dock mycket arbete kvar att göra, främst kanske de 

traditionella klubbarna och distrikten är i behov av stöd. Det får framtida styrelser och kongresser styra 

över. 

 

Till sist vill vi tacka alla som hört av sig och gett oss ert stöd i denna konflikt. Vi önskar att vi hade kunnat 

följa era uppmaningar att fortsätta inom svenskt schack, men vi har tyvärr ingen energi för detta mer. 
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