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Avd 1

Norrköping 2019-05-23
SSF:s distriktsförbund, styrelseledamöter, m.fl.

Kallelse till Sveriges Schackförbunds kongressdag 2019
Sveriges Schackförbund kallar härmed till 2019 års kongressdag på Hotel Bolinder Munktell,
Eskilstuna, söndag den 7 juli kl 10.00.
Följande handlingar biläggs denna kallelse:
a) Förslag till dagordning (avd 2)
b) Protokoll från föregående ordinarie kongress (avd 3)
c) Sveriges Schackförbunds verksamhetsberättelse 2018
d) Motion om klubbyte i allsvenskan under säsong (avd 4)
e) Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020 (avd 5)
f)

Nomineringar (avd 6)

g) Verksamhetsplan 2019 (avd 7)
h) Ombudsfullmakt med röstetal insändes till förbundskansliet snarast möjligt,
dock senast fredag den 28 juni (avd 8)
Jag vill samtidigt be om namnuppgifter mm på medlemmar som avlidit sedan föregående kongress
och som bör bli omnämnda vid parentationen på årets kongress. Dessa uppgifter skickas snarast till
Sveriges Schackförbund med e-post till kansliet@schack.se.
Efter kongressens avslutande blir det ett seminarium som kommer handla om nätschack och hur vi
på bästa sätt ska ta tillvara på denna möjlighet.
Med schackhälsningar och välkomna till Eskilstuna!
Ted Gemzell
Ordförande

Avd 2

Förslag till dagordning vid Sveriges Schackförbunds
kongress i Eskilstuna söndag den 7 juli 2019, 10.00
1. Kongressens öppnande
a. Välkomsthälsningar
b. Parentationer
c. Utmärkelser
2. Upprop av kongressombuden
3. Justering av röstlängden
4. Fråga om stadgeenlig kallelse
5. Val av kongressordförande
6. Val av protokollförare
7. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
8. Fastställande av dagordningen
9. Protokoll från föregående ordinarie kongress 2018 (avd 3)
10. 2018 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
11. Revisionsberättelse (se verksamhetsberättelsen s. 13-15)
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet
13. Motion om klubbyte i allsvenskan under säsong (avd 4)
14. Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020 (avd 5)
15. Presentation av nominerade kandidater (avd 6)
16. Val av ordförande i styrelsen
17. Val av övriga ledamöter i styrelsen
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
19. Val av tre ledamöter och två suppleanter till disciplin- och regelnämnd
20. Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande i denna
21. Information och rapporter
a. Verksamhetsplan 2019 (avd 7)
b. Budget 2019 (se verksamhetsberättelsen)
c. SM-tävlingarna 2020
22. Kongressens avslutande
Därefter kongresseminarium om nätschack (dvs schack på internet)

Avd 3

Avd 4

Svar på motion från Skärblacka SK angående möjligheten att spela i allsvenskan vid
klubbyte under pågående säsong.
I motionen föreslås att undantag från regeln om att man inte får spela för två klubbar i
samma tävling ska gälla i allsvenskans div III.
Idag finns möjligheten att byta klubb, och även tävla för sin nya klubb under pågående
säsong. Detta förutsätter att man inte redan har spelat i den aktuella tävlingen för sin gamla
klubb. Vi anser att detta är en rimlig begränsning som bör gälla oavsett tävling eller division.
Dessutom strävar vi efter att utforma regler för våra tävlingar som konsekventa och är lätta
att förstå och tillämpa.
Med det som utgångspunkt anser vi att man så långt det är möjligt ska undvika att ha olika
regler i olika divisioner i Allsvenskan. Ett undantag från den aktuella regeln för division III
skulle exempelvis innebära att en klubb med lag på flera nivåer i seriesystemet skulle behöva
ha olika spelarregistreringar för sina olika lag.
Styrelsen yrkar avslag på motionen.
Göteborg 2019-05-11
Sveriges Schackförbunds styrelse

Avd 5

Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020
Förslag till beslut
SSF:s styrelse föreslår att kongressen 2019 beslutar
- att fastställa medlemsavgiften för seniorer till oförändrade 240 kr
- att fastställa avgiften för ungdomsmedlemmar upp till och med 25 år till oförändrade 10 kr
Motiv
Sveriges Schackförbunds bidragsberoende har behandlats vid ett flertal kongresser och är fortfarande
ett långsiktigt problem. De senaste 4 årens negativa resultat har minskat förbundets egna kapital från
3,2 mkr (2014) till 1,6 mkr (2018).
2019 års budget lämnar ett positivt resultat om ca 1,3 mkr. En aktuell prognos tyder på ett sämre
resultat än budget, men vi kan ändå förvänta oss ett stort överskott under året.
Kommande år ser inte alls lika positiva ut. Det arbete som genererat höga bidragsintäkter har visat sig
vara svårt att upprepa och redan 2020 kommer bidraget från staten att minska med stora belopp.
Eftersom kongressen under upprepade år röstat ner en höjning av medlemsavgiften för seniorer på 40
kr och styrelsen inte har nya argument för höjningar så avstår styrelsen från att detta år föreslå
avgiftshöjningar.
Kommande år kommer dock att kräva andra sätt att öka förbundets intäkter kombinerat med
kostnadsminskningar och kanske även nedskärning av verksamhet för att inte minska det egna
kapitalet.
Norrköping 2019-05-22
Sveriges Schackförbunds styrelse

Avd 6

Sveriges Schackförbund
Valberedningen
Valberedningens förslag till Förbundets kongress
den 7 juli 2019 i Eskilstuna
Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter
Ordförande på 1 år
Ted Gemzell

Stockholms SF

Styrelseledamöter på 2 år
Håkan Winfridsson
Claes Jönsson
Håkan Jalling
Pia Fransson

Blekinge SF
Skånes SF
Smålands SF
Skånes SF

Omval

Invald 2018

Omval
Nyval
Omval
Nyval

Invald 2005
Invald 2013

Styrelseledamöter valda till kongressen 2020
Anders Kvarby
Stefan Håkansson
Christofer Martin
Erik Malmstig

Göteborgs SF
Nordvästra Skånes SF
Stockholms SF
Västerbottens SF

Revisorer och revisorssuppleanter på 1 år
Morgan Karlsson
Tobias Persson
Robert Söderlund
Lennart Jonsson

PWC
Halmstad/Hallands SF
PWC
Falkenberg/Hallands SF

Nyval
Omval
Nyval
Omval

Invald 2018
Invald 2018
Invald 2017
Invald 2018
Auktoriserad revisor
Revisor
Auktoriserad revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Disciplin- och regelnämnd Ledamöter på 1 år
Johan Sigeman
Jonas Sandbom
Ari Ziegler

Lund
Stockholm
Göteborg

Nyval
Omval
Omval

Disciplin- och regelnämnd Suppleanter på 1 år
Tobias Pettersson
Harry Schüssler

Glommerträsk
Stockholm

Omval
Nyval

Samtliga föreslagna kandidater är vidtalade, intresserade samt har tid och kompetens för att utföra
sina uppdrag inom Sveriges Schackförbund.

Valberedningen för Sveriges Schackförbund 2018/2019
Jan Wikander
Stockholm
Ordförande VB
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Per Sundelius
Örebro

Henrik Johansson
Östersund
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Sveriges Schackförbund
Valberedningen
Presentation av de nya kandidaterna till styrelsen:
Claes Jönsson
Jag heter Claes Jönsson, är 45 år och bor i Södra Sandby utanför Lund med min fru och tre barn. Jag
arbetar på ett IT-företag i Lund som säljer logistiklösningar för distributionslager i företrädesvis
norra Europa.
Schackligt sett spelade jag själv schack under några år i tonåren men gjorde därefter ett uppehåll
under ca 20 års tid tills en av mina söner började spela schack för ungefär 10 år sedan. Jag har sedan
dess varit engagerad inom schacket både som förälder och schackledare. Sedan tre år tillbaka är jag
även ordförande för SK Sandlöparen, en ungdomsschackklubb i Södra Sandby, samt sedan 2018
ledamot i styrelsen i Skånes Schackförbund.
Förutom ovan nämnda uppgifter på lokal nivå följer jag med våra ungdomar på tävlingar både i
distriktet och nationellt men också i andra länder och kommer på så sätt i direkt kontakt med olika
delar av schacket framför allt i Sverige och Norden, företrädesvis ungdomsschack. Jag följer också
med intresse övriga tävlingar och nyhetsflöden kring svenskt schack.
Det som fascinerar mig mest med schack är att ett spel med så relativt enkla regler på samma gång
kan vara så komplext och att alla oavsett ålder, kön eller nivå på intresse eller spelstyrka kan hitta
sätt att ha roligt med schack oavsett om man vill tävla eller inte.
Utöver arbete och schack så spenderar jag gärna fritiden med att umgås med familjen eller bara
slappna av med en bra bok eller film.
Utbildning * Magisterexamen i Informatik vid Lunds Universitet
Meriter som schackledare * 2009 – 2015 Hjälpledare/ungdomsledare i Södra Sandby SS
2016 - Ungdomsledare i SK Sandlöparen
Meriter som förtroendevald * 2013 – 2015 Styrelseledamot i Södra Sandby SS/SK Bara Bönder
* 2016 - Ordförande i SK Sandlöparen * 2018 - Styrelseledamot och vice ordförande i Skånes SF
Meriter som schackspelare * Begränsade…
* Deltagit vid skol-SM i Tumba 1988 (när skol-SM samlade över 900 deltagare)
* 3:e plats i Rilton 1800-turneringen 2018/19
Schacklig vision
Utifrån mina erfarenheter som schackförälder och ledare har jag kunnat observera på nära håll både
på hög och låg nivå, framförallt inom ungdomsschack men också till viss del på seniornivå, hur
verksamheten bedrivs på lokal såväl som nationell nivå. Utifrån det ser jag att behovet av tydlighet
och transparens i beslutsfattande och kommunikation mellan Sveriges Schackförbund och distrikt,
klubbar och inte minst individer i alla åldrar och på alla nivåer inte kan underskattas.
Jag anser också att det behövs ett inkluderande och öppet klimat inom speciellt ungdomsschacket
baserat på en gemensam värdegrund för att skapa en större schackgemenskap. För att detta ska
lyckas behövs täta kontakter mellan förbund, distrikt och spelare (och föräldrar inom
ungdomsschacket) vilket jag gärna vill försöka bidra till att uppnå.
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Sveriges Schackförbund
Valberedningen
Presentation av de nya kandidaterna till styrelsen:
Pia Fransson
Jag heter Pia Fransson är 52 år, bor i Malmö och är medlem i Limhamns SK.
Spelade schack under cirka ett år i min ungdom och återupptog sedan detta intresse 2012 som nu
etsat sig fast på riktigt. Träffar många medlemmar då jag är väldigt aktiv och spelar mycket både i
Sverige och utomlands.
Utbildad pedagog i botten kryddat med lite juridik och med erfarenhet från många olika branscher.
Den gemensamma nämnaren är arbete med människor, administrations- och organisationsfrågor. De
senaste åren anställd vid en demokratiskt styrd organisation, Arbetsförmedlingen, där jag de senaste
åren arbetat som både utbildningsledare, projektledare och i projekt med
verksamhetsutvecklingsfrågor på flera nivåer.
Jag tycker det är viktigt med transparens i en ideell förening och har ett stort rättspatos. Jag hoppas
att min idérikedom, drivkraft och förmåga till helhetssyn kan bidra till Sveriges Schackförbunds
styrelses arbete framåt.
Min kompetens och mitt intresse ligger främst i det rent organisatoriska och jag kommer att engagera
mig i de frågor som ligger på bordet.
Läs gärna min artikel som finns publicerad på svenska och engelska på chess.com – ett resultat
av att jag sökte upp närmaste schackklubb då jag var på semesterresa i USA härom året.
https://www.chess.com/article/view/serendipity-an-unforeseen-friendship

SSF_VB_2019-05-20

Sida 3 av 3

Avd 7

Verksamhetsplan för Sveriges Schackförbund 2019
Vid kongressen i Örebro 2013 antogs den övergripande formuleringen att SSF:s uppgift är att
”utveckla barn, vuxna och schack i Sverige genom lek, träning och tävling”, vilket är en förpliktigande
uppgift som vi arbetar med i hela förbundet. Vi har under åren sedan dess utvecklat organisationen
mycket och är betydligt bättre på att utföra vårt uppdrag. Medlemstalen är fortsatt på historiskt sett
höga nivåer.
På kongressen i Uppsala 2016, togs flera inriktningsbeslut som varit vägledande i förbundets arbete.
Bland annat upprepades beslutet att ”uppnå 50 procent ’egenfinansiering’ (förutom bidraget
från MUCF) och att ha 50 procent av omsättningen i eget kapital”. Att vi de senaste åren i stort sett har
uppnått 50 procents egenfinansiering är väldigt bra, även om vi vill flagga för att vi kommer att få
jobba hårt för att behålla den nivån under närmaste åren. Ju friare vi står i förhållande till de statliga
bidragen, desto större möjligheter har vi att göra långsiktiga satsningar.
De huvudsakliga verksamhetsgrenarna Tävlingsschack (”traditionellt” schack), Schackfyran och
Schack i skolan är alla lika viktiga för SSF. Alla verksamheter har inte samma förutsättningar att bära
sina egna kostnader, men med den här synen på ekonomin kommer det att bli tydligt hur olika
verksamheters ekonomi är i förhållande till varandra och om det till exempel är så att vi väljer att låta
en verksamhetsgren ”delfinansiera” en annan. I dagsläget går skolschacket med plus, medan det
traditionella schacket inte gör det, och arbetet med att skapa intäkter inom respektive
verksamhetsgren är något som är högt prioriterat i vårt arbete.
Vi är i det stora hela väldigt nöjda med den inriktning som förbundet har valt och planerar därför att
fortsätta arbetet i flera av de projekt vi driver.
Arbetet genomförs som tidigare via kansliet och respektive kommitté. Nedan kansliets och
kommittéernas planer för 2019.
ELITKOMMITTÉN
Seniorer
• Deltagande i Lag-EM med öppet lag och damlag, en förbundskapten på plats samt sekundant på
hemmaplan. Vi lägger stor vikt vid att skicka bästa laget.
• Bidrag till elitspelare.
• Nysatsning på schackträning för damelit samt ett damelitträningsläger förlagt till en helg.
Lag-EM är i högsta grad prioriterat, men vi har skalat ned kostnader så mycket som vi bedömer
möjligt. Vi tror att långsiktighet är viktigt vad gäller Sveriges deltagande i internationella mästerskap.
Juniorer
• Deltagande i Ungdoms-EM, 8 spelare och 1 ledare.
• Deltagande med ett lag i World Youth -16 Olympiad, 5 spelare och 1 ledare.
• Team Sweden för ca 10 spelare + Team Sweden Challenge för ca 20 spelare. Träningsläger med
kvalificerad tränare och gemensamma aktiviteter. Samlokalisering av läger håller nere kostnader
samtidigt som vi kan ge bra träning till fler schackungdomar. För Team Sweden Challenge är
självfinansieringsgraden högre då deltagarna betalar sina resor själva.
• Turneringsbidrag till starka juniorelittävlingar.
Veteraner
• Stöd för deltagande av elitlag i veteranmästerskap.
• Stöd till deltagande i individuella veteranmästerskap för elitspelare.
• En ny roll som administrativt ansvarig för alla landslag inrättas.

KLUBBSCHACKSKOMMITTÉN
• Schackfyran, Yes2Chess och Sikta mot stjärnorna bedrivs som tidigare år, plus att vi kommer att
starta Yes2Chess för årskurs 7.
• Ledarkurser (steg) för 2019 planeras i form av två utbildningshelger.
• Dam- och tjejschack. Tillsammans med arbetsgruppen för satsning på dam- och tjejschack bildas
referensgrupper. Dessa referensgrupper ska vara vägledande för arbetet i utvecklingen av dam- och
tjejschack.
• Key Performance Indicators (KPI) - vi ska börja mäta följande:
1. Antal deltagare i förbundets internettävlingar.
2. Hur stor andel av klasserna i Schackfyran som spelar Yes2Chess 5an följande år.
3. Hur många och hur stor andel av deltagarna i Schackfyranmästarens riksfinal som är
medlemmar i förbundet följande år (tjejer respektive killar).
4. Antal och andel klubbar med ungdomsverksamhet
• Schackfyranmästaren: Satsning på att fler distrikt anordnar kvaltävlingar.

KOMMUNIKATIONS- OCH SÄLJKOMMITTÉN
• Anlita redaktör för digitala medier.
• Lansera nya schack.se under 2019.
• Fortsatt satsning på marknadsföring/sponsring/annonsering med provisionsbaserade lösningar.
• Presentationsmaterial för sponsorarbete mm.
• Utökad omfattning när det gäller utveckling av medlemssystemet, anlitande av en tekniskt ansvarig
för schack.se samt beredskap för ytterligare tekniskt stöd.
KORRSCHACKSKOMMITTÉN
• Avsättning av prispengar för tävlingar.
• Fortsatt kärnverksamhet med att organisera tävlingar, förmedla starter till ICCF och spela lagmatcher
mot andra länder.
• Delegat till Vilnius, där nästa års kongress avhålls.
SKOLKOMMITTÉN
Visionen och målbilden är att få fler skolungdomar att spela schack i skolan. För att lyckas med detta
kommer vi att arbeta med följande:
• Distriktsinstruktör
Skolkommittén vill under 2019, i ett provprojekt, anställa en distriktsinstruktör till Skånedistrikten.
Huvudsaklig arbetsuppgift blir att hålla i Schackfyran samt starta skolschackklubbar.
• Skolledarkontakter
Fortsatt arbete med att skapa skolledarkontakter på alla nivåer.
Kontakter har tagits med ”rektorsnätverket Skaraborg” och vi kommer att bli inbjudna till en av deras
träffar under våren 2019.
Fortsatt arbete med att komma med i ett skolledarnätverk i Stockholmsområdet.
Vi vill även få utrymme i skolledarnas olika tidskrifter.
• Deltagande i mässor:
Marknadsföring av Schack i skolan på Skolforum och Comic Con-mässan. Deltagande i mässan
Tabletop Game Expo (brädspelsmässa).

• Kurser:
Fortsatt arbete med att anordna kurser på skolor i Sverige för skolpersonal.
• Skolcertifikat:
Fortsatt arbete med SSF:s skolcertifikat.
TÄVLINGS- OCH REGELKOMMITTÈN
• Fortsatt genomförande av den omläggning av tävlingsverksamheten som påbörjades 2017.
• Satsning på att bygga upp en organisation när det gäller livesändning av tävlingar.
• Fortsatt skärpta regler för mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning.
• Allsvenska serien fortsätter att drivas som nu, med ytterligare kvalitetshöjningar främst när det gäller
sammandragen i Elitserien och Superettan. Högre krav på domarkompetens kommer att genomföras
successivt med start i division I säsongen 2019/20.
• Fortsatt övergripande ansvar för Svenskt Grand Prix.
• Oförändrade avgifter med undantag för sänkta avgifter i Skol-SM och Flick-SM.
• Fortsatt arbete med att utbilda domare och ge befintliga domare möjlighet att få praktik och
domarnormer.
VETERANKOMMITTÉN
Övergripande har vi fattat beslut om att inledningsvis fokusera på att utveckla breddschacket med
avseende på veteraner, med särskild inriktning på att underlätta för till exempel nyblivna pensionärer
att återuppta sitt schackspelande. Vi kommer att delta i någon av seniormässorna i Göteborg, Malmö
och Stockholm.
KANSLIET
• Ge service till styrelse, övriga förbundsorgan, distrikt, klubbar och enskilda medlemmar.
• Ombesörja Schackfyrans materialförsörjning.
• Ansvara för genomförande av Schackfyrans riksfinal
• Driva Yes2Chess och Sikta mot Stjärnorna.
• Sköta förbundets medlemsregistrering.
• Sköta förbundets ekonomi (bokföring, bokslut mm).
• Upprätta bidragsansökan till MUCF.
• Sköta förbundets materialförsäljning.
Norrköping den 17 maj 2019
Styrelsen för Sveriges Schackförbund
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Röstetal kongress 2019 i Eskilstuna

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland-Härjedalen
Nordskåne
Nordvästra Skåne
Norrbotten
Roslagen
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
TOTALT

Medl
485
418
127
512
2218
1361
695
696
1120
285
462
1998
2210
19519
555
1598
630
464
888
457
1786
342
1093
39977

Röster
1
1
1
2
5
3
2
2
3
1
1
4
5
12
2
4
2
1
2
1
4
1
3
63

19% av det totala antalet röster

Tidigare Medelpad och Ångermanland

FULLMAKT
för

Namn

Adress (anges endast om delegaten ska tillsändas kongresshandlingar)

att som ombud för

Distriktsförbund
representera detta vid Sveriges Schackförbunds kongress i Eskilstuna den 7 juli 2019.

Ange antalet röster delegaten har om distriktet disponerar mer än 1 röst:

___________

Underskrift

ANMÄRKNING

Rösträtt vid kongress har varje anslutet distriktsförbund med en röst för varje
påbörjat 500-tal föreningsmedlemmar.
Ett distriktsförbund kan dock inte få fler röster än vad som motsvarar 20
procent av Sveriges Schackförbunds totala antal medlemmar.

FULLMAKT insändes till SSF:s kansli så snart som möjligt, dock senast fredag den 28 juni 2019.
kansliet@schack.se
eller
Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 NORRKÖPING

