
 
 
 
Protokoll – CS-möte 16 februari 2020 
 
Närvarande 
Ted Gemzell, ordförande 
Pia Fransson 
Håkan Jalling  
Claes Jönsson 
Anders Kvarby 
Erik Malmstig 
Håkan Winfridsson 
 
Fredrik Lindgren, adjungerad § 6-11 
Niklas Sidmar, adjungerad § 6-11  
 
Frånvarande 
Stefan Håkansson 
Christofer Martin 
 
Tid 
Söndag 16/2 2019 9.00-16.00 
 
Plats 
Frisörföretagarna, Dalagatan 7, Stockholm  

 
 

§1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades. 
 

§2. Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes. 

 
§3. Föregående protokoll  

Föregående protokoll lades till handlingarna.  
 

§4. Val av protokollförare och justerare 
Niklas valdes till protokollförare och Håkan W till justerare. 
 

§5. Informationshantering och beslutsprocesser  
Styrelsen kommer att återkomma till Fredrik med inspel kring 
organisationsschema och arbetsordning, och Fredrik använder dessa som grund 
för ett förslag till beslut.  
Håkan J fick i uppdrag att ta fram ett förslag till rutiner för informationshantering. 



 
§6. Distriktskonferensen  

De styrelseledamöter som varit närvarande på distriktskonferensen rapporterade.  
-Önskemål framfördes om att information distribueras tidigare så att man får 
möjlighet att förbereda sig på distriktsnivå. 
-Förslag inför framtida konferenser var att fokusera på aktiviteter som tydliggör 
möjligheter till samarbete mellan distrikten, samt att ha ett tydligt tema med 
möjlighet till fördjupade diskussioner. 
-Tiden för kongressen diskuterades, med synpunkten och att det kan vara ett 
demokratiproblem att budget och verksamhetsplan presenteras på sommaren, 
när halva verksamhetsåret redan har passerat. 
-Önskemål fanns om att ge möjlighet för distrikt och klubbar att köpa tjänster av 
kansliet, exempelvis när det gäller ekonomi och annan administration. 
-Synpunkter framfördes på de nya bidragsreglerna för skolklubbar och hur de 
infördes.  
Anders fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2019 som tillsammans 
med budget kan presenteras redan under våren. 
En arbetsgrupp som tittar på cykler för kongress/distriktsförbund tillsattes med 
Claes som ordförande samt Erik och Ted. 
 

§7. Aktuellt från kansliet  
a) Rekrytering 

Fredrik informerade om arbetet med rekrytering av eventkoordinator, och  
redogjorde för några tänkbara alternativ för hur vi kan gå vidare. 

b) Schackfyranmedlemmar 
Diskussioner pågår med Stockholm Schackförbund om en modell där de  
klasser som deltar i Schackfyran får hjälp med att bilda egna skolklubbar 
istället för att söka medlemskap i stora kommunallianser, något som kommer 
att innebära att ytterligare resurser behövs för medlemsadministration. 

c) Schackfyransamarbete med Norge 
Bidrag har sökts från Schackakademien för att arrangera en  
Sverige/Norgefinal i Schackfyran. 

d) Medlemssystemet 
Avstämningsmöte angående medlemssystemet har hållits i Linköping med  
Peter Halvarsson. 

e) Möte med MUCF 
Fredrik och Kent har besökt MUCF:s kontor i Växjö för att presentera  
förbundets verksamhet och tala om tänkbara ändringar i bidragssystemet. 

f) Sports Heart 
Vi planerar för ett ökat engagemang i schacklägret Sports Hearts, och kommer  
att marknadsföra lägret med en anpassad inbjudan riktad till schackungdomar. 

 
§8. Rapporter 

a) Elitkommittén 
Utvärdering av Team Sweden och Team Sweden Challenge samt eventuella 
satsningar på äldre juniorer fortsätter. Förbundskapten Peter Bergström har 



påbörjat arbetet med OS-uttagningen. Formerna för att få ut extern 
information om EK:s verksamhetsområde behöver ses över. 

b) Klubbschackskommittén 
Internettävlingarna är igång för vårterminen, med följande deltagande: 
Yes2Chess 5:an 222 lag, Yes2Chess 6:an 114 lag, Yes2Chess 7:an 30 lag och 
Sikta mot stjärnorna 140 lag. 
Schackfyran rullar på och deltagandet ser ut att även i år kunna hamna 
omkring 15.000 deltagare. Det är klart att det kommer att spelas två 
riksfinaler för 2020. Tävlingarna spelas i Helsingborgs Arena (30/5) och 
Fyrishov, Uppsala (31/5).  
Nytt för i år är en riksfinal även för Schack56an. 
Schackledarkurs på nivå 1 är planerade till 22/3 (Stockholm) och 5/4 (Malmö). 
Dessutom är en utbildning på nivå 2 planerad till Hallsberg (29-30/8). 

c) Kommunikations- och säljkommittén 
Arbetet med den nya hemsidan går nu mot lansering som beräknas till 8 mars. 
Jimmy Mårdell har flyttat över en mängd sidor från den nuvarande sajten och 
också listat vad som återstår att göra.  
Webbredaktör Ingemar Falk har sedan 1 januari gått ner i arbetstid, vilket har 
påverkat frekvens och volym i rapportering. Vi planerar även för tre nummer 
av TfS och undersöker möjligheten att även ge ut ett specialnummer/SM-
program. 

d) Skolkommittén 
Arbetet under hösten med ny profilering och bearbetning av befintliga 
klubbar har förbättrat medlemssiffrorna 2019, men vi hade hoppats på ett 
bättre utfall. Behovet av att fokusera på rekrytering är fortsatt prioriterat och 
det finns även ett behov av ytterligare pedagogkurser. 

e) Tävlings- och regelkommittén 
Allsvenska serien har kommit halvvägs och i månadsskiftet januari/februari 
spelades ett minisammandrag med fyra lag i Lund. Slutsammandraget spelas 
på Elite Stadshotellet i Växjö sista helgen i mars. För första gången planeras 
det för livesändning av hela Elitserien och hela Superettan. I GP-serien har 
Malmö Open och Elite Hotels Open spelats sedan senaste sammanträdet, 
med 197 deltagare i Malmö (År 2018: 234) och 220 i Växjö (184). I Växjö 
gjordes dessutom en breddsatsning på kvinnor som finansierades av 
arrangörsklubben Växjö SK, SSF samt av Schackakademien. 
Spelort har utsetts för Skollags-SM som spelas i Eskilstuna 16-17 maj och Flick-
SM spelades i Örebro i januari och noterade 86 deltagare (102).  

f) Ordföranden 
Ted har deltagit i ett möte med Stockholms Schackförbund där diskussioner 
har förts bland annat om olika typer av samverkan mellan förbunden. 
Ted har även deltagit i arbetet med rekrytering av ny personal till kansliet, och 



han meddelar att styrgruppen kring Schackets Hus i Uppsala för tillfället inte 
kommer att gå vidare med planerna.  
 

       §9.     Ekonomi 
a) Preliminärt bokslut 2019 

2019 års resultat ser fortsatt ut att bli ett överskott på ungefär 1,3 miljoner 
kronor, vilket är i nivå med budget. 

b) Fastställande av budget 2020  
Sedan beslut om den preliminära budgeten fattades vid novembermötet har vi 
fått besked om det statliga bidraget för 2020, som blev betydligt högre än 
väntat. Budgeten anpassades med dessa siffror och ytterligare några ändringar 
gjordes. Styrelsen fastställde en budget med ett överskott på omkring 500.000 
kronor. 

 
      §10.      Pågående ärenden och åtaganden 

       Inget nytt att rapportera. 
 

      §11.      Övriga frågor 
a) Skolschackets organisation 

Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp ska utses under ledning av kansliet 
och med Claes som styrelserepresentant. 

b) Registerutdrag/Schackfyranlicens för ledare 
Styrelsen beslutade att alla schackföreningar ska kontrollera begränsat 
registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn, 
senast 2021-01-01. En förnyad kontroll ska göras åtminstone vart femte år. 
Bestämmelsen gäller även i distrikts- och riksförbund.  
Styrelsen beslutade också att införa en Schackfyranlicens. Detta innebär att 
de som gör klassbesök ska ha genomgått en särskild utbildning i Sveriges 
Schackförbunds regi. Licensen kommer att vara obligatorisk fr o m 2022-09-
01. Uppgift om licens lagras i Sveriges Schackförbunds medlemsregister. 
Licensen är giltig också för liknande tävlingar, exempelvis Schack56an.  

c) SIDA-projekt 
Jesper Hall och Martin Göransson har föreslagit att förbundet söker SIDA-
stöd för ett projekt i Kenya. Håkan J fick i uppdrag att sätta sig närmare in i 
frågan innan beslut fattas. 

d) Hantering av lokala problem 
Kansliet får en del påstötningar om att ta tag i frågor som egentligen hör 
hemma på klubb- och distriktsnivå. Styrelsen konstaterar att frågor av den 
typen alltid bör hanteras på rätt nivå i ett första läge. 

e) Val till Riltonfonden 
Håkan Winfridsson utsågs till SSF:s ordinarie representant i fonden, och 
Johan Sigeman utsågs till suppleant. 

f) Schackgideon 
Frågan bordlades till majmötet. 
 



g) Paralympics 
Första Paralympics för schackspelare kommer att spelas i sommar och EK fick 
i uppdrag att försöka få ihop ett lag till turneringen. 

 
 §9.    Mötets avslutande 
 Mötet avslutades. 
 
 

 

 

________________________________ 
Sekreterare:  
Niklas Sidmar 

 

________________________________          _______________________________ 
Justeras:      Justeras:  
Ted Gemzell (ordförande)         Håkan Winfridsson  

 

 

 

 


