Kongresshandlingar 2020

Digital kongress söndagen 4 oktober klockan 10.00
(Inloggning till mötet sker 09.30-09.45)

Anmälning till kongressen sker senast måndagen den 28 september till
kansliet@schack.se innehållande namn, mobil och e-post. Anmälda
deltagare erhåller inloggningsuppgifter tisdagen den 29 september.
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Avd 1 Kallelse

Uppsala 2020-08-23
SSF:s distriktsförbund, styrelseledamöter, m.fl.

Kallelse till Sveriges Schackförbunds kongressdag 2020
Sveriges Schackförbund kallar härmed till 2020 års kongressdag som sker via zoomlänk
söndagen den 4 oktober klockan 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 2019
d) Motion gällande utdrag ur polisens belastningsregister (avd 4)
e) Motion angående skapa regelverk för att genomföra allsvenska matcher på distans (avd 5)
f) Motion gällande Sveriges deltagande i ungdoms-VM och ungdoms-EM (avd 6)
g) Motion angående Tidskrift för Schack (avd 7)
h) Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021 (avd 8)
i) Nomineringar (avd 9)
j) Verksamhetsplan 2020 (avd 10)
k) Ombudsfullmakt med röstetal insändes till förbundskansliet snarast möjligt,
dock senast fredag den 28 september (avd 11)
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.
Med schackhälsningar
Ted Gemzell
Ordförande

Avd 2 Förslag till dagordning

Förslag till dagordning vid Sveriges Schackförbunds
kongress söndagen den 4 oktober klockan 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 2019 (avd 3)
10. 2019 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 gällande utdrag ur polisens belastningsregister (avd 4)
14. Motion om att skapa regelverk för att genomföra allsvenska matcher på distans (avd 5)
15. Motion gällande Sveriges deltagande i ungdoms-VM och ungdoms-EM (avd 6)
16. Motion angående tidskrift för schack (avd 7)
17. Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021 (avd 8)
18. Presentation av nominerade kandidater (avd 9)
19. Val av ordförande i styrelsen
20. Val av övriga ledamöter i styrelsen
21. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
22. Val av tre ledamöter och två suppleanter till disciplin- och regelnämnd
23. Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande i denna
24. Information och rapporter
a. Verksamhetsplan 2020 (avd 10)
b. Budget 2020 (se verksamhetsberättelsen)
c. SM-tävlingarna 2021

25. Kongressens avslutande

Avd 3 Protokoll från föregående kongress

Kongress 2019, Eskilstuna 2019-07-07
Nr
Datum
Tid
Plats

20 19: 1
Söndagen den 7 juli 2019
Kl. 10:00 -12:15
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna

§1 Kongressens öppnande

a) Välkomsthälsningar
Förbundsordförande Ted Gemzell hälsade alla välkomna till kongressen. Ted gav kongressen en kort lägesrapport och nämnde
bland annat flytten av kansliet till Uppsala och rekryteringen av Fredrik Lindgren samt att befattningen kanslichef
ändra till generalsekreterare. Fredrik, som formellt börjar den 1 augusti, fick möjlighet att presentera sig.

b) Parentationer
Ted Gemzell höll parentation över medlemmar som avlid it sedan föregående kongress:
• Anders Wirgren, Lund, 68 år
• Sven Asker, Lunds ASK, 86 år
• Jan-Erik Johansson, Växjö SK, 81 år
• André Lundin, Visby SK, 31 år
• Hilding Klingvall, Burgsvik Alva SK, 84 år
• Mats Karlsson, Säffle SK, 77 år
• Hans-Jürgen Thiede, Tanums SS, 78 år
• Kjell Johansson, Ervalla SS, 95 år
• Rolf Sannes, Majornas SS, 81 år
• Erik Börjesson, Majornas SS,97 år
• Lar s Lindvall, Majorna s SS, 83 år
• Tor Ny gård, SK Solrosen, 58 år
• Johan Hultin, SS Manhem, 47 år
• Leif Selhag, Götaverkens SK, 82 år
• Göte Pettersson, Kumla, 91 år
• Ingvar Jiretorn, Bräkne-Hoby SK, 81 år
• Bo Plato, Hässleholms SK, 80 år, Hedersledamot i SSF
• Lars-Henrik Bech Hansen, Danmark, 61 år, fd president Dansk Skak Union
c) Utmärkelser
Inger Wikander, Riltonfonden, överlämnade tre Riltonmedaljer, en silver samt två brons, för mångåriga och starka
insatser för svenskt schack.
Claes R. Nilsheden, SS Manhem, fick mottaga Riltonmedaljen i brons, Joydev Saha, Trojanska Hästen, fick också
Riltonmedaljen i brons, men var ej på plats. Mark Peters, Bohusalliansen STO, fick mottaga Riltonmedaljen i silver.
Inger Wikander avslutade med att uppmana distrikten att nominera fler kandidater inför kommande år.
Styrelsen för Sveriges Schackförbund föreslog stämman att följande skulle utses som hedersledamöter i SSF:
Lars Grahn, Limhamns SK, Conny Holst, Limhamns SK, Mats Eriksson, SS Manhem, Jonas Sandbom, SK Rockaden Stockholm
och Bo Nyberg, Upsala ASS.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och förbundsordförande Ted Gemzell överlämnade
Rogardplaketten i guld till Mats Eriksson, Bo Nyberg och Jonas Sandbom, som var på plats.
§2 Upprop av kongressombuden
Upprop av kongressombud en genomfördes. Av 33 anmälda ombud var 31 på plat s. Av totalt 63 möjliga mandat fanns 56 på
plats. BlekingeSF, Nordskåne SF, Nordvästra Skåne SF och Norrbotten SF hade ingen representant närvarande.

§3 Justering av röstlängden
Kongressen beslutade att fastställa röstlängden till 56 röster. Se appendix 1.
§4 Fråga om stadgeenlig kallelse
Mötet fann att kongressen var stadgeenligt utlyst.
§5 Val av kongressordförande
Till kongressordförande valdes Marie Svensson, Eskilstuna. Marie Svensson, som är kommunalråd med ansvar för
kultur, idrott och demokratifrågor, tackade för förtroendet och berättade därefter om Eskilstuna som bland annat har
en lång industrihistoria. Staden är den 15:e största i landet med cirka 105 000 invånare. Munktellstaden, där SM
arrangeras, är Eskilstunas nya stadsdel med nya Stiga Sports Area och ett nytt badhus.
Eskilstuna är framstående i idrott med två fotbollslag i Allsvenskan, speedway, handboll och parasport.
Marie Svensson var stolt att SSF valt Eskilstuna som arrangörsort för SM och önskade alla en trevlig vistelse och t
ävli ng.
§6 Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Håkan Jalling, Växjö.
§7 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Bo Nyberg, Uppsala och Benny KelIner, Stockholm.
§8 Fastställande av dagordning
Kongressen beslutade att fastställa före liggande förs lag.
§9 Protokoll från föregående ordinarie kongress 2018
Protokollet från föregående kongress gicks igenom. Kongressen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till
handlingarna.
§10 2018 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
Den tryckta verksamhetsberättelsen för 2018 ingår i kongressmaterialet och mötesordförande frågade stämman om
det fanns några frågor på innehållet. Sven-Olof Andersson, Jämtland -Härjedalen, refererade till sidan 23 och
efterfrågade statistik över hur många totalt som nåtts av Schackfyranbesök. Skattmästare Anders Kvarby
kommenterade resultat - och balansräkningen.
Kongressen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
§11 Revisionsber ätt else
Revisionsberättelsen för Sveriges Schackförbund hittas på sida 13 - 15 i verksamhetsberättelsen.
Kongressen beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarn a.
§12 Fastställande av resultat - och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet
Kongressen beslutade att fastställa resultat - och balansräkningen och att på revisorerna s förslag bevilja hela styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Beslutet var enhälligt.
§13 Motion om klubbyte i allsvenskan under pågående säsong
Motionen, som var inlämnad av Bengt Widholm, ordförande i Skärblacka SK, presenterades av klubbens sekreterare Dag
Almqvist (avdelning 4 i kongressmaterialet). Styrelsens svar föredrogs av Håkan Jalling, ordförande i Tävlings- och
regelkommitten, som behandlat frågan till styrelsen.
Christer Thörnqvist, Göteborgs SF, önskade en justering i motionen. Stämman beslutade att ingen justering av
motionen skulle göras. Därefter beslutade kongressen att avslå motionen.
§14 Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020
Skattmästare Anders Kvarby presenterade styrelsens proposition om oförändrade medlemsavgifter. Henrik Karlsson,
Östergötlands SF, ville inför kommande år skicka med att man är positiv till höjning av medlemsavgifter för att lösa framtida
ekonomiska problem. Jonas Sandbom, Stockholms SF, citerade protokollet från Stockholms Schackförbunds vårkongress,
där man inte önskar några höjningar av medlemsavgifter på många år.
Kongressen beslutade att bifalla styrelsens förslag gällande oförändrade medlemsavgifter.

§15 Presentation av nominerade kandidater
Valberedningen, genom samman kallande Jan Wikander, presenterade sitt förslag till styrelse. En av kandidaterna till
styrelsen, Claes Jönsson, var på plats och presenterade sig. Pia Fransson, var upptagen av spel, men presenterades i
kongresshandlingarna under avdelning 6.
§16 Val av ordförande i styrelsen
Valberedningens förslag, omval av Ted Gemzell, som ordförande på ett år bifölls av kongressen.
§17 Val av övriga ledamöter i styrelsen
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Till övriga styrelseledamöter på två år valdes:
• Håkan Jalling
Smålands SF
• Håkan Winfridsson
Blekinge SF
• Pia Fransson
Skånes SF
• Claes Jönsson
Skånes SF

Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Inga andra nomineringar fanns.
Ledamöter valda på två år av förra årets kongress och därmed ingående i denna styrelse:
• Stefan Håkansson
Nordvästra Skånes SF
• Erik Malmstig
Västerbottens SF
Göteborgs SF
• Anders Kvarby
Stockholms SF
• Christofer Martin

§18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
•
•
•
•

Morgan Karlsson
Tobias Persson
Ro bert Söderlund
Lennart Jonsson

Revisor
Revisor
Suppleant
Supp leant

Nyval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år
Omval 1 år

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Nyval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

PWC, Auktoriserad revisor
Halmstad / Hall ands SF
PWC, Auktoriserad revisor
Falkenberg/ Hallands SF

§19 Val av tre ledamöter och två suppleanter till disciplin- och regelnämnd
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

•
•
•
•
•

Johan Sigeman
Jonas Sandbom
Ari Ziegler
Tobias Pettersson
Harry Schussler

Lunds ASK
SK Rockaden, Stockholm
Örgryte SK, Göteborg
SS Luleå
Eksjö SK

§20 Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande i denna
Till valberedning för ett år valdes:
• Per Sundelius
Örebro SS
• Henrik Johansson
Härjedalens SF
Stockho lms SF
• Jan Wikander
Till sammankallande i valberedningen valdes Jan Wikander.

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

§21 Information och rapporter
a) Verksamhetsplan 2019
Marie Svensson informerade om att verksamhetsplanen för 2019 återfinns i avdelning 7. Synpunkter
framfördes på att information om verksamhetsplan för 2019 presenteras när halva året har gått och att
flera viktiga händelser såsom flytt av kansli inte fanns med. Ted Gemzell menar att man genom
distriktskonferensen som kommer att ske årligen har ett bra forum för diskussion om
verksamhetsplanering och ekonomi. Styrelsen höll däremot med om att de cykler som existerar för
verksamhetsplan, budget och räkenskapsår inte är optimala. Kongressen beslutade att styrelsen ska
tillsätta en utredning för hur detta kan optimeras.
Sven-Olof Andersson, Jämtland -Härjedalen, frågade om avsnittet som handlade om veteranschack
inom Elitkommitten och undrade vad det var som ändrats sedan tidigare. Håkan Winfridsson svarade
att det tidigare varit olika administrativt ansvariga för de olika landslagen och att det nya är att han
numera sköter administrationen för alla lag. Han konstaterade också att det inte innebär någon
förändring för veteranerna.
b) Budget 2019
Skattmästare Anders Kvarby presenterade budgeten för 2019 med 1,3 mkr i resultat. En aktuell prognos
efter sex månader tyder på ett resultat på strax under 1 mkr. Skillnaden är främst kopplad till
organisationen och flytten av kansliet. Vid årets slut bör det egna kapitalet uppgå till nära 3 mkr. År
2020 blir dock mycket tufft. Sven- Olof Andersson, Jämt land-Härjedalen, frågade om hur pengarna från
Allmänna Arvsfonden redovisas i bokslutet. Niklas Sidmar svarade att projektet spänner över två år och
avslut as den sista februari 2020. Projektets intäkter och kostnader ingår i förbundets totala intäkter
och kostnader.
Kongressen önskade också en långsiktig ekonomisk strateg i med anledning av minskad offentlig
finansiering. Anders Kvarby informerade om att styrelsen arbetar med både ökade intäkter och
minskadekostnader. Ett exempel på nya intäkter via sponsorer är det nyligen skrivna avtalet med
Cederqvist Advokatbyrå över 3 år med 250 tkr per år.
Kongressen godkände budgeten.
c) Information från arrangörerna av SM-tävlingarna 2020
Helen von Platen, representant för SM-arrangörerna 2020 i Helsingborg, informera de om nästa års SMtävlingar, om staden Helsingborg, arenorna, hotellen och utbudet i regionen för både spelare och
medföljande.
§22 Kongressens avslutande
Kongressordföranden Marie Svensson tackade för att kongressen och SM lagts i Eskilstuna. Marie
Svensson fick mottaga blommor och ett schackspel som tack för sin insats som kongressordförande av
Ted Gemzell.
Två styrelseledamöter, Fredrik Kjellqvist och Hallfridur Sigurdardottir, slutade och avtackades av
kongressen genom en varm applåd. Ted Gemzell tackade för förtroendet att fortsätta som ordförande och
hälsade alla välkomna till efterföjlande kongresslunch samt seminarium om schack på nätet.

Avd 4 Motion gällande utdrag ur
polisens belastningsregister

Svar på motion gällande utdrag ur polisens belastningsregister

Bakgrund
Vid CS-möte 16 februari 2020 togs följande beslut av styrelsen:
§11. Övriga frågor
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.
Förslag till beslut
Styrelsens tidigare beslut och Stockholms Schackförbunds motion tillstyrks av kongressen.

Sveriges Schackförbund
Styrelsen

Avd 5 Motion angående skapa
regelverk för att genomföra allsvenska
matcher på distans

MOTION TILL SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS KONGRESS 2020
SKAPA REGELVERK FÖR ATT GENOMFÖRA ALLSVENSKA MATCHER PÅ DISTANS
Det föreslås att kongressen beslutar att ge SSF:s styrelse i uppdrag att utarbeta ett regelverk för att
genomföra allsvenska matcher på distans.
I Coronakrisens spår har folksamlingar över visst antal förbjudits, medborgarna avråtts från att resa
inom landet och i andra länder har städer och regioner stängts av. Ingen vet hur länge sådana
åtgärder kommer att pågå. Däremot är det klart att ekonomin i stort kommer att drabbas hårt, med
all sannolikhet även inom schacket.
Därför bör vi i Sverige överväga att pröva att spela allsvenska matcher på distans. Detta har tidigare
använts i den amerikanska ligan, US Chess League (innan den gick upp i PRO Chess League). Det har
också hållits ett nordiskt mästerskap i snabbschack enligt konceptet, som avlöpt smärtfritt. Vardera
laget samlas på sin hemort och dragen förmedlas via en schackserver som också registrerar
betänketiden (i US Chess League användes ICC, ett antal möjliga plattformar finns). På vardera orten
finns en opartisk domare som övervakar t ex att ingen otillåten hjälp förekommer. Motionärerna ser
gärna att det ska finnas bildöverföring mellan orterna, och att det ska finna möjlighet till efteranalys
med ljud- och bildöverföring.
När ett regelverk finns på plats, kan det inledningsvis användas i Norrlands- och Gotlandsmatcher i
div I-III. Dels för att man då minskar den ekonomiska belastningen på resebidragssystemet för serien
totalt, vilket kommer att vara välkommet när de ekonomiska följderna av pandemin kommer upp på
bordet. Detta förebygger ökad klubbdöd som följd av de ekonomiska påfrestningar som kan förutses.
Det kommer även att minska schackets klimatpåverkan, och på sikt öka möjligheten för klubbar i
periferin att delta i serien oavsett geografiskt avstånd och indragna allmänna kommunikationer. Om
pandemin får ett nytt utbrott i höst kan det ge möjlighet att genomföra matcher trots begränsande
myndighetsåtgärder.
Användningsområden kommer inte att saknas på kort och lång sikt, t ex för att avsluta den i
skrivande stund hängande avslutningen av allsvenskan. Förbundet kommer att behöva ha den
möjligheten för att kunna genomföra verksamheten, och det är därför angeläget att det först finns
ett regelverk på plats.

För Schackklubben Södra SASS

Johan Furhoff, ordförande

Svar på motion angående att skapa regelverk för att genomföra allsvenska matcher på distans.

Bakgrund
Tävlings- och regelkommittén (TK), som är ansvarig för Sveriges Schackförbunds (SSF)
tävlingsverksamhet bestämde redan hösten 2019 i samband med att alla kommittéer arbetade med
sina budget- och verksamhetsplaner att utreda hur onlineschack skulle kunna användas i matcher i
det Allsvenska seriesystemet. Vi har idag matcher som pga väldigt stora avstånd innebär höga
kostnader och stor tidsåtgång för inblandade klubbar och spelare. Att spela den typen av matcher
online skulle kunna innebära bättre ekonomi för både aktuella klubbar som för SSF.
För att genomföra onlinematcher måste många grundförutsättningar utredas såsom aktuell digital
plattform, anpassningar till lagschack så att upplägg och skärmbilder påminner om matcher på bräde
i en lagmatchsituation, hur risken för fusk kan minimeras eller helt försvinna, på vilket sätt
matcherna kan spelas, närvaro av domare och inte minst att FIDE också godkänner ELO registrering
av de aktuella partierna.
Lägesrapport
TK har de senaste månaderna, där covid-19 dessutom aktualiserat behovet av spel online, utrett flera
av de aktuella områdena. Kommittén har exempelvis genomfört provspel av en aktuell plattform, hur
en skärmbild med lagspel layoutmässigt skulle kunna se ut, fått besked av FIDE om ELO-registrering
och diskuterat hur onlinespel skall kunna komma med som ett avsnitt i kommande säsongs
Tävlingsbestämmelser. TK har också tagit del av de erfarenheter som onlineschacket i blixt inneburit,
där möjligheterna för fusk är betydligt större i långpartier och där flera fuskfall uppdagats under
våren och försommarens spel.
Ambitionen att testa onlinespel i någon eller några matcher den kommande säsongen kvarstår.
Målet är att ha möjlighet att använda onlinespel som ett alternativ i speciella matcher eller speciella
sammanhang, inte att ersätta det mycket omtyckta lagspelet över bräde med stor social gemenskap.
Förslag till beslut
Styrelsen för Sveriges Schackförbund föreslår att ansvaret och det fortsatta arbetet med onlinespel i
det Allsvenska seriesystemet fortsätter att ligga på ansvarig kommitté, dvs Tävlings- och
regelkommittén.
Arbetet pågår redan inom SSF och motionen tillstyrks.

Sveriges Schackförbund
Styrelsen

Avd 6 Motion gällande Sveriges
deltagande i ungdoms-VM och
ungdoms-EM

Svar på motion gällande Sveriges deltagande i ungdoms-VM och ungdoms-EM

Bakgrund

Efter att SSF följt beslutet på kongressen 2016 och nekat spelare under 12 år från att deltaga
så framkom under våren 2018 synpunkter på detta beslut och då diskuterades hur vi ska
hantera spelare under 12 år som vill spela internationella ungdomsmästerskap under
sommaren/hösten 2018 i både EK och CS och sedan dess stoppar vi inga spelare från att åka
på egen bekostnad om de uppfyller de ratingkrav som ställts upp för resp åldersgrupp.
Däremot tar SSF inte ut några spelare som är under 13 år till mästerskap som UEM eller
UVM. Nämnas kan här att ex Nils Grandelius spelade sitt första mästerskap 2006 då han fyllt
13 år.
Med denna tillämpning finns egentligen ingen anledning att behålla skrivningen från SSF:s
kongress 2016 då den inte fyller någon funktion.
Förslag till beslut
Motionen bifalls.

Sveriges Schackförbund
Styrelsen

Avd 7 Motion angående Tidskrift för
Schack

Svar på motion angående Tidskrift för Schack
Bakgrund
Styrelsen beslutade i samband med budgetarbetet inför 2020 att minska antalet
ordinarie TfS-nummer till tre. Beslutet togs mot bakgrund av nödvändigheten att
ytterligare stärka förbundets kapital. Samtidigt undersöktes möjligheten att ge ut ett
eller flera specialnummer med fokus på verksamhet som vi bedömer som särskilt
viktig.
Detta skulle dels innebära att vi behåller statusen som periodisk medlemstidning, dels
att vi kan förbättra kommunikationen kring våra fokusområden samtidigt som vi
sparar de kostnader som det skulle medfört att sprida informationen på annat sätt.
Tanken var att ge ut två specialnummer under 2020, ett SM-nummer som skulle
ersätta SM-programmet och ett skolschacksnummer särskilt inriktat på att sprida
information om arvsfondsprojektet Världsspråket Schack och om våra skoltävlingar. I
och med att Schack-SM ställdes in blev enbart det sistnämnda verklighet. Blir försöket med
specialnummer lyckat är CS öppna för att ge ut ett eller flera specialnummer även under 2021.
Digitala kanaler
Det är riktigt att vi har lagt stora resurser på digitala kanaler, och SSF har under året
lanserat en ny version av schack.se vilket varit på gång under en längre tid. Budget för
schack.se 2019 var mycket riktigt 685.000 kr, även om utfallet stannade på 540.000 kr.
I detta ingick även utvecklingskostnader av engångskaraktär och i 2020 års budget är
motsvarande summa 450.000 kr.
Tack vare schack.se har vi idag en väldigt snabb nyhetsförmedling. Dessutom är
förbundet engagerat på Facebook med Facebook-sidan ”Sveriges Schackförbund”,
Facebook-gruppen ”Svenskt Schack” samt även på Twitch med en egen kanal för
livesändningar av landskamper och annat.
Styrelsen anser att kommunikation via sociala medier är absolut nödvändig för att
över huvud taget få ut tillräckligt med information och bevakning av svenskt schack.
Framtiden kommer att vara allt mer digital och redan nu sker i princip all vår
nyhetsbevakning kring schacket via schack.se. Tack vare den nya webbsidan har SSF
under Corona-pandemin fått helt nya förutsättningar att genomföra livesändningar
och onlineföreläsningar från Nils Grandelius med flera.
Motivering
Vi anser inte att det är kongressens uppgift att besluta om tidskriftens utgivningsplan.
Att låsa antalet TfS-utgåvor till 4 över tid utan att ta ställning till övriga frågor som
påverkar utgivningen och utgivningens kostnader är i så fall inte tillräckligt.
Distributionsform, sidantal, format, papperskvalitet, tryckteknik och resurstilldelning
är frågor som också behöver besvaras, och som styrelsen måste få hantera löpande.
Att styrelsen slutför det utredningsuppdrag som gavs vid kongressen 2017 och
presenterar en plan för hur TfS ska hanteras på längre sikt är förstås ett rimligt krav
och vi rekommenderar att denna fråga prioriteras av den tillträdande styrelsen.
Förslag till beslut
Styrelsen yrkar avslag på motionen.
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Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021
Förslag till beslut
SSF:s styrelse föreslår att kongressen 2020 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
Motivering
Sveriges Schackförbunds bidragsberoende har behandlats vid ett flertal kongresser och är
fortfarande ett långsiktigt problem. Dock har föregående årsresultat påverkat det egna kapitalet
positivt och även innevarande årsprognos pekar mot ett positivt resultat. Från nivån på 1,6 mkr
(2018) prognostiseras att det egna kapitalet vid årets slut är ca 3,5 mkr.
Även om SSF fortsatt är starkt beroende av bidrag och att medlemsavgiften över tid kan komma att
behöva höjas så anser styrelsen att det detta år inte finns anledning att göra några justeringar.

Sveriges Schackförbunds styrelse
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Valberedningens förslag till Förbundets kongress den 4 oktober 2020
Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter
Ordförande på 1 år
Håkan Jalling

Smålands SF

Styrelseledamöter med 1 år kvar
Håkan Winfridsson
Blekinge SF
Claes Jönsson
Skånes SF
Tomas Silfver
Stockholms SF
Pia Fransson
Skånes SF
Styrelseledamöter på 2 år
Jonas Mårdell
Stefan Håkansson
Jonas Lind Bertéusen
Erik Malmstig

Västerbottens SF
Nordvästra Skånes SF
Stockholms SF Nyval
Västerbottens SF

Nyval
Invald 2005
Invald 2018
Fyllnadsval 1 år
Invald 2018
Nyval
Omval

Invald 2018

Omval

Invald 2018

Revisorer och revisorssuppleanter på 1 år
Malin Åkesson
PWC
Per-Olov Larsson
Jämtland-Härjedalens SF
Sara Wallinder
PWC

Nyval Auktoriserad revisor
Nyval Revisor
Nyval Auktoriserad revisorssuppleant

Sven-Olof Andersson

Nyval Revisorssuppleant

Jämtland-Härjedalens SF

Disciplin- och regelnämnd, ledamöter på 1 år
Sverrir Thor
Lund
Jonas Sandbom
Stockholm
Ari Ziegler
Göteborg

Nyval
Omval
Omval

Disciplin- och regelnämnd, suppleanter på 1 år
Tobias Pettersson
Glommerträsk
Harry Schüssler
Stockholm

Omval
Omval

Samtliga föreslagna kandidater är vidtalade, intresserade, har tid och kompetens för att utföra sina
uppdrag för Sveriges Schackförbund.
Valberedningen för Sveriges Schackförbund 2019/2020
Jan Wikander
Stockholm
Ordförande

Per Sundelius
Örebro

Henrik Johansson
Östersund

Presentation av de nya kandidaterna till styrelsen
Håkan Jalling
Schackligt:
Sveriges Schackförbund
Styrelseledamot 2013 –
Vice ordförande 2018 –
Ordförande i Tävlings- och regelkommittén 2013 –
Ledamot i Informationskommittén / KOSK 2015 – 2020
SSF:s representant i FIDE och ECU 2018 Växjö SK
Styrelseledamot 2008 –
Ordförande 2012 –
Lagledare från div 2 till Elitserien
Nordiska Schackförbundet
Generalsekreterare 2017 –
Arrangörserfarenhet
Int. titelturneringen VISMA Chess med 1 GM- och 2 IM-grupper 4 år
Elite Hotels Open GP 6 år
Klassiska Växjöspelen minst 10 år
Skol-SM i Växjö 2014
Skollag-SM, Kadettallsvenskan (kval och final), Juniorallsvenskan samt åtskilliga
schackläger och flickläger
Huvudansvarig (som förtroendevald) för SM sedan 2013
Domarerfarenhet
FA-kurs i Stockholm samt två FA-normer. Skulle blivit klar 2020 vid Xtracon
i Helsingör
Utmärkelser
Ungdomsledarstipendium, 2008
Riltonmedaljen i brons, 2012
Rogardplaketten i silver, 2015
Allmänt
Initiativtagare till Svenskt Grand Prix tillsammans med André Nilsson och Magnus Filipsson
Stort kontaktnät med elitspelare, klubbar och distrikt samt med de nordiska länderna och FIDE / ECU
Stolt schackförälder till Tom Rydström.

62 år, bosatt i Växjö sedan 1996, sambo med Birgitta två barn Jacob, 29 år och Tom 23 år.
Birgitta har dottern Hanna 29 år.
Marknadschef i innovationsbolaget Nelson Seed Development AB, anställd i Nelson Garden sedan
2013 Hotelldirektör Kosta Boda Art Hotel, marknadschef Kosta Outlet / Destination Kosta, 2011 –
2012
VD Aluminiumbranschen i Sverige, 2008 – 2011
Informationschef / marknadschef Växjö universitet numera Linnéuniversitetet, 2002 – 2006
Informationschef ProfilGruppen AB (publ.) 1986 – 2002
Gymnasieexamen naturvetenskaplig linje, Chapmanskolan Karlskrona
Lunds tekniska högskola, maskinlinjen. Ej genomförd
Militärtjänst KA 2 Karlskrona, gruppbefäl
Åtskilliga utbildningar i de olika företagen / befattningarna kring marknadsföring, försäljning,
information, ledarskap

Jonas Mårdell
Schackmeriter:
Ca 2100 ELO, där jag legat de senaste 20 åren.
Rätt aktiv de senaste två åren med spel i princip samtliga GP-turneringar & klubbspel på vardagar, ca
80 långpartier/år.
Innan dess lång frånvaro i 10 år från schacket med uteslutande allsvenskt spel.
Tillhör Västerbottens SF som klubbmedlem i Rockaden Umeå.
Bimedlem i Kristallens SK där jag även ingår i tävlingsledningen.
Tidigare styrelseledamot i Rockaden Umeå runt år 2000 - 2003
Styrelseledamot i Kärra Schackklubb ca 2007 - 2015
Styrelseledamot i Göteborgs Schackförbund ca 2012 - 2013
Övriga meriter:
Utbildad till civilekonom vid Umeå Universitet
8 års erfarenhet som controller på Bostads AB Poseidon
3 års erfarenhet som redovisningskonsult på Ernst & Young
Idag jobbar jag sedan 4 år tillbaka som CFO på Assemblin VS AB, Sveriges ledande installationsföretag
med 1500 anställda och en omsättning på ca 2,7 miljarder.
Sitter i 12 bolagsstyrelser idag och har tidigare även suttit som styrelseledamot (ofta i rollen som
kassör) i flertalet andra ideella föreningar genom åren.

TOMAS SILFVER
Allmänt
Född och uppvuxen i Holmsund i Västerbotten. Bosatt i Stockholm sedan 1985. Särbo, 2 barn och 2
barnbarn. Socialarbetare med inriktning mot neuropsykiatri sedan slutet av 80-talet. Har tidigare
arbetat i Järfälla och Södertälje, men arbetar sedan 5 år tillbaka i Botkyrka i södra Stockholm.

Lokalhistoria och fotboll är min främsta fritidsintressen. Är speciellt engagerad i damfotboll där jag
stödjer ett lag i Holmsund.
Schack
1975

Började spela i en schackklubb

1980-84

Engagerad i SK Rockaden Umeå som bland annat kassör och var med och drog i gång
Björkstadsschacket och organiserade SM i snabbschack i Umeå 1982

1987-

Medlem i SK Pjäsen och dess ordförande sedan 2011

2017-

Invald i Stockholm Schackförbunds styrelse. Vice ordförande och ordförande i
Tävlingsutskottet sedan januari 2019.

Övrigt
Internationell domare i korrespondensschack.
Bosatt i USA under slutet av 70-talet och fick god inblick i amerikanskt schackliv.
Är en hygglig spelare på klubbnivå och var en engagerad korrschackspelare i många år med 2 starter i
SM-gruppen på meritlistan. Är engagerad i Schackets Kulturhistoriska Sällskap, SKS, och värnar om att
vi inte ska glömma bort de gamla stormästarna. Damschack ligger mig också varmt om hjärtat, liksom
att locka fler att spela turneringsschack.
1975- Engagerad i många olika föreningar genom åren på olika poster; bland annat politiskt
förtroendevald under 90-talet.

Jonas Lind Bertéusen
Schackpappa, 44 år, 4 barn, bosatt på Ekerö. Född 1976, uppvuxen på en ö i Lofoten och Stockholms
skärgård. Numera boende på Ekerö med fru och fyra barn. Fick under en USA-vistelse 1993 upp
ögonen för internets kraft att kunna kommunicera med alla människor vilket ledde till en livslång
passion för relationer, kommunikation och design.
Det ledde Jonas till att bli initiativtagare och grundare till byrån Farfar, som i början på 2000-talet
rankades som en av världens bästa digitala reklambyråer. Jonas har under åren bidragit till att vinna
flera priser inom kommunikation i olika sammanhang.
Med ett brett kunnande och lång erfarenhet inom designens värld förmedlar Jonas allt från koncept
till strategier, med engagemang och en enkelhet som de flesta kan förstå och känna igen.
På samma sätt som Jonas på fritiden övervakar sina tvillingar i sandlådan ser han under arbetstid till
att kollegor och medarbetare på bästa sätt hanterar de uppgifter och problem som ska lösas i de tre
verksamheter han är delägare i.
I schack är Jonas chanslös mot sonen, som ägnar den mesta av sin vakna tid att tänka schack.
Däremot vill han hjälpa till att genom samarbete och gränsöverskridande nytänkande skapa
framtidens plattformar för deltagande i schack i alla dess former.
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Verksamhetsplan för Sveriges Schackförbund 2020
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 är kansliets och
kommittéernas planer inför 2020 redovisade även om mycket förstås har förändrats på grund av
Coronapandemin som bröt ut i början av året. I stort sett all fysisk verksamhet från mars och framåt
har ställts in eller skjutits upp och ersatts av tävling och träning online.
ELITKOMMITTÉN
Övergripande
• Vi fortsätter med en övergripande administrativt ansvarig för alla landslag eftersom detta fallit väl
ut.
• Förbundskaptenen har kommit väl in i sin roll.
• Nya schack.se kommer möjliggöra större transparens och information om EKs verksamhet.

Juniorer
• Av internationella mästerskap fokuserar vi på Ungdoms-EM där vi kommer delta med två ledare.
• Team Sweden och Team Sweden Challenge för totalt ca 22 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 och betalar en årsavgift. Satsning på mentorer i Team
Sweden har fallit väl ut och fortsätter detta år.
• Turneringsbidrag till starka juniorelittävlingar.

Seniorer
• Deltagande i Schack-OS med öppet lag och damlag, en förbundskapten på plats, sekundant
på hemmaplan samt en damcoach på plats.
• Bidrag till elitspelare.
• Fortsatt stöd till schackträning för damelit.
• 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.

KLUBBSCHACKSKOMMITTÉN
•
•
•
•

Schackfyran, Yes2chess och Sikta mot stjärnorna bedrivs som tidigare. Nytt för i år är att
Yes2chess även arrangeras för årskurs 7
Ledarkurser (steg) För 2020 planeras en utbildningshelg i Hallsberg samt två endagarskurser i
Stockholm respektive Malmö
Schack56an genomförs på riksnivå
Vi ska börja licensiera vår schack4instruktörer med första kurs i Hallsberg aug-sep

KOMMUNIKATIONS- OCH SÄLJKOMMITTÉN
Schack.se
Lansera nya schack.se under våren 2020 och forsätta satsningen med Ingemar Falk som redaktör.
Forsatt satsning på försäljning av sponsring och annonsering.

Tidskrift för schack
2020 omfattar TfS tre nummer à cirka 60 sidor vardera med utgivning i april, september och
december. Tidskriften går till alla medlemmar i Sveriges Schackförbund, dock måste de under 15 år
ge besked att de vill ha den. Den totala upplagan varierar kring 4700 exemplar. Redaktör är Axel
Smith. Två fokusområden under 2020 är goda exempel på övergången från schack i skolan till
klubbschack, och nedslag i klubbschacket runt om i landet. Alla SSF:s större tävlingar och Grand Prixserien förannonseras i tidskriften.

KORRSCHACKSKOMMITTEN
• Avsättning av prispengar för tävlingar. Avser att starta en minnesturnering över Allan Jonasson, fd
ordförande i SSKK.
• Fortsatt kärnverksamhet med att organisera tävlingar, förmedla starter till ICCF och spela
lagmatcher mot andra länder.
• Delegat till Edinburg, där årets 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:
• Regioninstruktör
Vi fortsätter satsningen på regioninstruktörer. Samarbetet med Halland och Småland löper på och
försöket med en regioninstruktör i Skåne kommer att utvärderas under vårterminen. Möjligheten att
anställa en regioninstruktör i Stockholm kommer att undersökas närmare.
• Skolledarkontakter
Vi fortsätter arbetet med att skapa skolledarkontakter på alla nivåer.
• Marknadsföring
I den mån det arrangeras mässor riktade till skolpersonal kommer vi att delta.
• Kurser:
Pedagogkurser är en bra metod att sprida kunskap om hur schack kan användas som ett pedagogiskt
verktyg. Vi kommer därför anordna fler kurser för skolpersonal.
• Skolcertifikat:
Certifiering har visat sig var ett bra koncept för att uppnå en stabil verksamhet. Vi har för närvarande
två certifierade skolor i Sverige och ambitionen är att få fler skolor att ta det steget.

TÄVLINGS- OCH REGELKOMMITTÈN
• TK:s viktigaste uppgift är att ansvara för SSF:s tävlingar enligt den omläggning av
tävlingsverksamheten som påbörjades 2017.
• Vi har även fortsätt ett övergripande ansvar för Svenskt Grand Prix där de deltagande tävlingarnas
avgift är oförändrad (50 kr/deltagare), men där tävlingarna i ökad utsträckning kommer att få bära
sina egna kostnader för funktionärer, transporter, etc.
• Startavgifterna för Skol-SM sänktes 2019 till 350 kr, vilket kommer att gälla även 2020. Även
avgiften för Flick-SM kommer att sänkas till 350 kr.
• Vi fortsätter att fortsätta att utbilda domare och ge befintliga domare möjlighet att få praktik och
domarnormer.

VETERANKOMMITTÉN
Veterankommitténs uppgift är främst att utveckla breddschacket bland veteraner med särskild
inriktning på att underlätta för till exempel nyblivna pensionärer att återuppta sitt schackspel.

KANSLIET
• Ge service till styrelse, övriga förbundsorgan, distrikt, klubbar och enskilda medlemmar
• Ombesörja Schackfyrans materialförsörjning
• Driva Yes2Chess och Sikta mot Stjärnorna
• Sköta förbundets medlemsregistrering
• Sköta förbundets ekonomi (bokföring, bokslut mm)
• Upprätta bidragsansökan till MUCF
• Sköta förbundets materialförsäljning
Uppsala den 16 juni 2020
Styrelsen för Sveriges Schackförbund
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