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Valberedningens förslag vid SSF:s kongress i Borlänge, 13 juli 2014 

 

Ordförande på ett år 
Carl Fredrik Johansson  Uppsala ASS/Upplands SF   Omval 

 

Styrelseledamöter på två år 
Sebastian Nilsson Lunds ASK/Skånes SF   Omval 
Per-Olov Larsson Östersunds SS/Jämtland-Härjedalens SF  Nyval 
Daniel Svensson Halmstads SS/Hallands SF   Nyval 
Sverrir Thor  Kungstornet/Stockholms SF   Nyval 

En kort presentation av föreslagna nya CS-kandidater bifogas. 
 

Följande CS-ledamöter är valda fram till kongressen 2015 
Håkan Jalling  Växjö SK/Smålands SF 
Cajsa Lindberg Kalmar SK/Smålands SF 
André Nilsson  Västerås SK/Västmanlands SF 
Håkan Winfridsson SK Laxen/Blekinge SF 

 

Revisorer och revisorssuppleanter på ett år 
Robert Söderlund PWC   Revisor Omval 
Anders Larsson Kungstornet/Stockholms SF  Revisor Omval 
Nils-Gustav Thidholm PWC   Suppleant Omval 
Anders Wengholm Alingsås SS/Västergötlands SF Suppleant Omval 

 

 

Valberedningen 

 

Bo Nyberg   Anna-Karin Burman 
Uppsala ASS/Upplands SF  SK Rockaden, Umeå/Västerbottens SF 

 

Gert Gustavsson  Jan Wikander 
SK Vi-Mo/Hallands SF  SK Rockaden, Stockholm/Stockholms SF 



Korta presentationer av föreslagna nya CS-kandidater 2014 

 

Per-Olov Larsson, Östersunds SS/Jämtland-Härjedalens SF 
Mina schackliga meriter är i första hand från slutet av 60-talet och början av 70-talet.  JSM-tvåa 1970  
och tvåa i en mästarklassgrupp 1971. Dessutom tvåa i en internationell juniorturnering i Trondheim 
1971/72. Kanske var det alla andraplatser, även tre andraplatser i skol-SM, som gjorde att jag helt 
slutade med mitt schackspelande under en period av 35 år.  

Började åter spela lite schack 2008 i Allsvenskan för min moderklubb Östersunds SS.  
Min förhoppning är att mer aktivt kunna delta i turneringar under de närmaste åren. 

I min civila karriär så har jag efter civilingenjörsutbildning arbetat som konsult under drygt 30 år och 
VD för ett konsultbolag i tio år. De senaste tre åren arbetar jag i eget företag med specialområde 
strategi respektive styrelseuppdrag. 

Jag har ett gediget intresse för schack som åter tagit fart de senaste åren och skulle med glädje anta 
utmaningen att ingå i Sveriges Schackförbunds styrelse för att försöka bidra till en fortsatt utveckling 
av svenskt schack! 

 

Daniel Svensson, Halmstads SK/Hallands SF 
Jag heter Daniel Svensson och är 30 år gammal. Jag ser mig som en målmedveten entreprenör med det 
rätta drivet. Jag har ett förflutet från restaurangbranschen och har arbetat med det mesta som har med 
mat att göra. De senaste åren har jag arbetat som egen företagare och drivit matsajten Svensk Smak.  

Jag har precis inlett ett nytt arbete som enhetschef över café och restaurangkedja i Halmstad.  
Projektet drivs av ”Det Goda Livet” som i sin tur drivs av ABF. I min tjänst kommer jag att jobba 
mycket med ungdomar, mat och schack.  

Inom schacket har jag varit mycket involverad i Halmstads Schacksällskap och jag är den som ligger 
bakom den ganska färska sammanslagningen mellan Harplinge SS och oss. Den nya klubben heter 
Harplinge SS – Halmstad och jag har höga ambitioner med den klubben.  

 

Sverrir Thór, Kungstornet/Stockholms SF 
Internationell schackdomare och ordförande i Sveriges schackförbunds elitkommitté.  

Utbildad nationalekonom och arbetar till vardags som ekonomireporter och redaktör på bransch-
tidningen Fastighetsnytt. Ursprungligen kommer jag ifrån Island men jag har bott i Sverige i 
sammanlagt tolv år, i tre olika omgångar varav den senaste har varat sedan 2008.  

Schack har spelat en stor i mitt liv sedan barndomen. Jag har spelat schack, med olika upphåll, sedan 
jag var fem år gammal och schacket har gett mig otroligt mycket. Nu vill jag börja ge tillbaka och 
engagera mig i det ideella arbetet för att bidra till schackets framfart i Sverige.   

Förutom att själv spela (min största merit är segern i Björkstadsschacket 2011) har jag varit domare i 
olika sammanhang, både i Elitserien men även i större internationella evenemang som Reykjavík 
Open, individuella NM och EM för klubblag. Jag har dessutom som förälder tagit initiativ till att min 
sons skola i Uppsala startade en schackprofil läsåret 2012/2013. 
 


