
Agenda för digital distriktkonferens 31 januari 2021 
 

09.45 Inloggning till mötet https://us02web.zoom.us/j/81750788300  

10.00 Håkan Jalling hälsar alla välkomna 

10.10 SSF organisation, arbetssätt och pandemins effekter 

Genomgång av ny organisationsbild 
Tanken med distriktsutskott 
Kansliet och pandemins effekter för vår verksamhet (Allsvenskan/schackfyran online) 
 

10.30 Samarbete och informationsflöde mellan SSF och distrikten samt mellan distrikten 

Styrelsens tankar 
Gruppdiskussioner i olika zoomgrupper om hur vi kan stärka samarbetet 
Återsamling och diskussion i storgrupp 
 

11.15 SSF verksamhetsmål på kort och lång sikt 

Styrelsens tankar 
Gruppdiskussioner i olika zoomgrupper om vilka satsningar distrikten vill se 
Diskussion i storgrupp 
 

12.00 Lunchpaus! 

12.45 SSF ekonomi och budget 2021 

Presentation av budgetläget och kommande verksamhet (Se bilaga) 
Rapportering till MUCF, hur fungerar och kvalitetssäkras det? (se bilaga) 
Gruppdiskussioner i olika zoomgrupper om vilka prioriteringar distrikten vill se 
Diskussion i storgrupp 
 

13.30 Hur kapitaliserar vi på onlineschack och Queens gambit uppmärksamhet? 

Styrelsens tankar om detta och att bilda en sponsorgrupp 
Gruppdiskussioner i olika zoomgrupper om hur vi tar hand om det ökade intresset 
Diskussion i storgrupp 
 

14.00 Paus! 

14.15 Onlineschack och medlemskap 

Styrelsens tankar (se bilaga) 
Gruppdiskussioner i olika zoomgrupper om medlemskapstyp och stadgeändring 
Diskussion i storgrupp 
 

14.45 Övriga frågor (i storgrupp) 

Hur får vi en fungerande och drivande veterankommitté? 
Belastningsregisterutdrag utlagd på schack.se 
Distriktens egna frågor 
 

16.00 Mötet avslutas! 

https://us02web.zoom.us/j/81750788300


Anmälda distriktskonferensen 31 jan 2021 (18 av 23 distrikt anmälda och 39 personer totalt) 
 

Håkan Jalling     Styrelsen 

Erik Malmstig    Styrelsen 

Jonas Mårdell    Styrelsen 

Claes Jönsson    Styrelsen 

Pia Fransson     Styrelsen (eventuellt periodvis) 

Jonas Lind Bertéusen     Styrelsen 

Tomas Silfver    Styrelsen/Stockholm SF 

Stefan Håkansson    Styrelsen/NVSSF 

Fredrik Lindgren    Kansliet 

Niklas Sidmar    Kansliet (med 12.45-13.30) 

Henrik Johansson    Valberedningen 

Jan Wikander    Valberedningen 

Thomas Franzén    Uppland SF 

Christer Thörnqvist     Göteborg SF 

Harald Berggren     Göteborg SF 

Mats Harrén      Göteborg SF 

Görgen Andersson     Örebro SF  



Benny Kellner    Stockholm SF 

Jonas Sandbom    Stockholm SF 

Dan Haglund     Stockholm SF 

Stephane Grun    Södermanland SF 

Henrik Karlsson    Östergötland SF 

Peter Åström     Östergötland SF 

Dag Almqvist     Östergötland SF 

Niclas Ottenklev    Östergötland SF 

Stellan Brynell    Skåne SF 
 
Johan Berntsen    Skåne SF 
 
Josef Håkanson     Västergötland SF 

Dick Olsson     Dalarna SF 

Björn Andersson    Gotland SF 

Lennart Beijer    Småland SF 

Sven-Olof Andersson    Jämtland/Härjedalen SF 

Per-Olov Larsson    Jämtland/Härjedalen SF 

Ingemar Olofsson    Jämtland/Härjedalen SF 

Gert Gustafsson    Halland SF 



Göran Steffert    Nordskåne SF 

Per Åkerman     Gävleborg SF 

Urban Lundbäck    Västmanland SF 

Kjell-Åke Andersson    Värmland SF 

Ej anmälda     Västerbotten SF 

Ej anmälda     Blekinge SF 

Ej anmälda     Norrbotten SF 

Ej anmälda     Roslagen SF 

Återbud     Västernorrland SF 

 



 

 

 

 

Mötesanteckningar från distriktsledarkonferensen 2021-01-31 
 

Mötesform: Zoommöte med gruppdiskussioner genom så kallade breakout rooms. 

Inledning 

Håkan Jalling (ordförande) öppnade mötet med att redogöra för året som gått och pandemins 

effekter på vår verksamhet. Därefter visades den nya organisationsskissen upp och det nya 

arbetssätt som gäller mellan styrelse, generalsekreterare (GS) och kansli. Förändringarna hoppas 

kunna leda till större effektivitet och snabbare beslutsvägar. I korthet innebär det följande: 

1. Ett distriktutskott bildas som ska vara ett aktivt dialogforum mellan distrikt och SSF. 

2. Några kommittéer har lagts ned och dess ansvarsfrågor ligger numera på kansliet (GS). 

3. En del utvecklingsfrågor hanteras av GS via projektgrupper med tydliga start och slutdatum. 

Fredrik Lindgren (GS) informerade om satsningen på Schackfyran online och hur viktigt den är för att 

vi ska bibehålla vårt medlemstal under 2021. Yes2chessplattformen utvecklas för att kunna användas 

för de stora antalet barn som förväntas delta i årets digitala tävling. I början på mars beräknas allt 

vara klart och de första tävlingarna kunna dra igång. Kansliet kommer stötta distrikten i år med att 

organisera även distriktsfinalerna under mars-april med sedvanlig final i slutet av maj.  

 
Gruppdiskussion 1/2 genomfördes på temat: Samarbete och informationsflöde mellan SSF och 
distrikten samt mellan distrikten och SSF verksamhetsmål på kort och lång sikt. 
Följande synpunkter fördes fram i de fyra olika grupperna: 

• Varje distrikt borde ha relevant uppdaterad information på sina webbplatser. Kanske vore 
det smart att SSF centralt erbjöd en gemensam webbmall som distrikten kunde använda. 

• Det är viktigt att distrikten har aktuella uppgifter i medlemssystemet. 

• E-postlistor med kontaktpersoner i de olika distrikten vore bra att ha. 

• Långsiktigt arbete med utöka/förbättra tillgången på domare, kanske nya Youtube videos 
eller digitala utbildningar? 

• Medlemsavgifter för höga eller låga är en ständigt aktuell fråga för klubbarna. 

• Vi borde kunna genomföra fler satsningar på våra seniora spelare. 

• Distriktens olika tävlingsutskott borde kunna träffas regelbundet. 

• Fler samarbeten mellan åtminstone de närliggande distrikten borde ske i form av tävlingar. 

• SSF borde erbjuda utbildning i hur man organiserar tävlingar online. 

• Även träningsvideos online borde erbjudas. 

• Konferensens agenda bestäms i dag av styrelsen, distriktsutskottet borde ansvara framöver.  

• Kansliet har blivit bättre på att informera när de har insatser i distrikten. 

• Det finns ett stort framtida behov av Schackfyranledare. Införandet av Schackfyranlicens 
erbjuds från och med hösten och innebär en möjlighet att bredda ledarbasen här. 

• En del frågor kom upp om kostnaden (nyttan) för utvecklandet av Yes2chess plattformen. 

• Regionbidragen skiljer sig åt mellan distrikten och erfarenhetsutbyte efterfrågades. 



 

 

• Jämtland/Härjedalen undrade om det finns behov av att även ta med distriktens 
verksamhetsberättelser i SSF:s redogörelse. 

 
Ekonomi och budget 
Niklas Sidmar från kansliet och Skattmästaren Jonas Mårdell från styrelsen redogjorde för det 
ekonomiska läget. Minskad verksamhet i form av få fysiska seniortävlingar och det faktum att 
Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor givit SSF extra medel för såväl 2020 som 2021 ger ett 
mycket positivt ekonomiskt utfall som kan användas för olika satsningar kommande år. En mer 
fördjupad diskussion om budget, statsbidragens utformning och förbättrat samarbete inom 
skolschacket kommer ske under april månad klustervis mellan närliggande distrikt och kansliet.  
 
Efterföljande gruppdiskussion 3 var på temat vilka prioriteringar distrikten vill se landade i följande: 

• Väldigt positivt med Månadsrapporter över ekonomin och nyckeltal som Jonas Mårdell 
presenterade. 

• Det är viktigt att satsa på onlineschacket tyckte de flesta deltagare. 

• Fler onlineträningar. 

• Lägga resurser på att vi ska hålla en viss standard på våra tävlingar. 

• Kansliet skulle kunna skicka ut olika problem/träningsövningar till distrikten, eller göra 
färdiga övningar i Lichess-studio eller annan plattform. 

• Stödja mindre klubbar/distrikt via teknisk support vid online verksamhet. 

• Stötta fler damträningar. 

• Någon undrade om distrikten måste ta medlemsavgift av juniorerna och svaret var nej. 

• Hur får vi medlemmarna i pandemin att betala medlemsavgift och inte tappa kontakten? Här 
kom tips från SK Rockaden Umeå om att bjuda medlemmar på en t-shirt.  

• Satsningar bör ske på att rekrytera nya medlemmar, befintlig bredd och elit. 

• Arvodera nybörjarträningar. 

• Nya nybörjarklasser i SM. 

• Förbättra spelmiljön. 

• Gemensam webbplatsstruktur för alla distrikt. 

• Några menade att mer pengar borde föras över till distrikten/klubbarna medan andra 
menade att centrala/regionala distriktskonsulenter är ett bättre sätt att hantera medel på. 

 
Gruppdiskussion 4/5 genomfördes på temat: Hur tar vi hand om det ökade intresset för 
onlineschack och Queens gambit hysterin? Online medlemskap kan det vara en väg framåt? 
Följande synpunkter fördes fram i de fyra olika grupperna: 

• Kommersiella samarbeten borde ske med de stora onlineplattformarna där vi får 
medlemsregistreringar via dem till en låg avgift. Det nämndes att t.ex. Chess.com får in 
många nybörjare medan Lichess mer lockar redan etablerade spelare. 

• Kanske borde SSF erbjuda Lichesstävlingar som vänder sig till nybörjare med ett rankingtak. 

• Förslaget på att erbjuda ett online medlemskap väckte många synpunkter. Det demokratiska 
perspektivet handlade om hur kan dessa medlemmar rösta och påverka i en särskild online 
klubb? Det krävs en stadgeändring om det ska finnas en särskild onlinekategori. Tveksamt 
om nya medlemmar är beredd att betala speciellt mycket för ett sådant medlemskap, kanske 
bättre att bara ta betalt per tävlingsdeltagande. Vad ska erbjuda i medlemsavgiften, kanske 
en nybörjarbok vore bäst i så fall. Det finns en risk för konkurrens mellan online klubb och 
traditionell klubb. Sammantaget var det värt att testa även om det fanns tveksamhet vad 
gäller nyttan. Även frågan om att kunna ta betalt för medlemskap i klubbar på schack.se togs 
upp - här finns erfarenheter från bridgen med flera förbund där klubbar på frivillig basis kan 
välja att det går att betala för sitt medlemskap - här fanns det flera som tyckte att det var 
intressant att pröva.   

http://schack.se/


 

 

• Sponsorskapsfrågan gav mer frågor än svar tillbaka. Hur når vi sponsorer och hur paketerar vi 
detta? Hur fördelar vi rättvist eventuella sponsorresurser mellan SSF och distrikten t.ex. vid 
den gemensamma tävlingen Schackfyran? Vad kan vi ge tillbaka till sponsorerna? Någon 
menade att det finns en hel del att lära från managementkulturen. 

• Det finns fortfarande en del gammalt material kvar på schack.se som behöver städas bort. 
 
 
Övriga frågor som diskuterades: 

• Veterankommittén ska den vara kvar och vilken roll ska den ha? De senaste åren har det inte 
varit någon verksamhet i denna kommitté. Det behövs dels en/ett par drivande personer om 
kommittén ska vara kvar men också ett förtydligande för vilka frågor som hör hemma där 
respektive i EK och TK. 

• Onlineschacket kom upp igen och vissa menade att detta var en tidskritisk fråga här och nu 
medan vissa menade att onlinefrågan är en ickefråga. Det viktiga är att vi satsar på att få 
igång de fysiska tävlingarna framöver och att online schack är en annan tävlingsform som 
inte nödvändigtvis smittar av sig på det fysiska deltagandet. 

• Belastningsregisterutdrag finns numera upplagd på schack.se och tanken är att digitalt 
kontinuerligt uppdatera den med tillkommande frågor och svar. Ansvaret för 
informationsspridning om vad belastningsregisterutdrag innebär ligger på 
klubbschackskommittén och frågor skickas till ksk@schack.se  
Ansvaret för efterlevnaden av denna policy ligger hos respektive klubbstyrelse.  

• SSF måste politiskt aktivt driva skattefrågan gällande priser i tävlingar. 

• En del distrikt upplever svårigheter att få ut klasslistor från skolorna med GDPR som 
förklaring. Dock råder många missförstånd här vilket SSF borde hjälpa till att driva. 

• SSF måste lägga tävlingskalender minst ett år i förväg då storstadsdistrikten har svårt att 
sätta sina kalendrar och kunna boka om sina lokalbokningar med kortare varsel än så. 

 
Mötesanteckningar förda av Fredrik Lindgren 

 
 

mailto:ksk@schack.se
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Distriktsutskottet 
 
Syfte: 
1. uppmuntra mer lärande av varandra inom svenska schack och erfarenhetsutbyte mellan distrikt 
gällande Schack 4:an, ansökning av regionala bidrag, rekrytering av nybörjare med mera 
2. Stärka dialogen mellan styrelse, distrikt och kansliet samt se hur kansliet kan stötta distrikt och 
klubbars arbete. 
3. Få en tätare dialog i perioden mellan distriktskonferens och kongresser.  
 
Vilka ska sitta i distriktsutskottet?  
Tanken är att utskottet ska representera hela Schack-Sverige och att platserna roteras mellan 
distrikten. Där du sitter ett år i taget.  
 
1 plats reserveras för en av de största distrikten 
3 platser för mindre distrikt 
2 från Förbundsstyrelsen 
1 representant från kansliet 
 
 



Styrelsens fokusområden 2021–23  

Styrelsen fastställde strategiska mål för verksamheten 2021–2023 (CS 2020:10).  

 

Kortsiktiga mål (6–12 månader):  

• Säkerställa våra digitala plattformar. 

• Utbilda 300 nya ledare (inklusive pedagogutbildningar)  

 

Långsiktiga mål (16–32 månader):  

• Finansiell självfinansiering. 

• Öka intresset för schack i åldrarna 12-17 år samt 18-25 år. 



Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Prognos 2020 Prel budget 2021
Intäkter 10 586 tkr 11 475 tkr 15 781 tkr 14 026 tkr 14 749 tkr
Kostnader 11 198 tkr 11 748 tkr 14 410 tkr 11 662 tkr 14 749 tkr
Resultat ‐612 tkr ‐273 tkr 1 370 tkr 2 364 tkr 0

2020 tilldelades Sveriges Schackförbund ett extra bidrag på ca 1,8 miljoner kr i slutet av året med anledning av Coronapandemin, vilket 
är huvudorsaken till det mycket stora överskottet 2020.
Vid distriktskonferensen presenterades den preliminära budgeten med ett underskott på 700 tkr, men vid sitt februarimöte fastslog 
styrelsen en nollbudget för 2021. Resultat‐ och balanssiffrorna har därför anpassats efter den definitiva budgeten.

Intäkter, kostnader och resultat 2017‐2021
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STATLIGA BIDRAG 2021



Bidragsgrundande klubbar

Endast ungdomsklubbar och deras medlemmar är bidragsgrundande.  Ungdomsstyrelsen 
definition för ungdomsklubbar gäller även för det bidrag som SSF betalar ut till klubbar 
och distrikt, det vill säga minst 60 procent av klubbens registrerade medlemmar måste 

vara i åldern 6-25 år.

2019 var 832 klubbar av SSF:s 943 bidragsgrundande. 
Ungefär hälften av de ca 200 traditionella klubbarna är bidragsgrundande.



Kronologi
• Underlagsår Det år som verksamheten bedrivs (2019)

• Ansökningsår Det år som vi skickar in ansökan (2020)

• Bidragsår Det år som bidraget betalas ut (2021)



Kronologi 2021 års statsbidrag
• 2019-01-01 - 2019-12-31 Medlemmar för kalenderåret 2019 registreras löpande av 

medlemsföreningarna själva eller av Medlemsservice.

• 2020-01-01 - 2020-01-31 Föreningarna uppmanas att komplettera sina uppgifter och 
Medlemsservice kompletterar med medlemsregistrering som finns kvar.

• 2020-02-01 – 2020-03-30 Medlemsservice kontrollerar och godkänner registreringen för samtliga 
klubbar.

• 2020-04-01 - 2020-04-30 Internrevisor granskar uppgifterna och gör stickprovskontroll där 
medlemskap ska kunna styrkas och föreningarna ska ha stadgar, 
årsmötesprotokoll etc.

• 2020-06-01 - 2020-09-01 Vi redovisar uppgifterna till MUCF och skickar in bidragsansökan.

• 2020-09-01 - 2020-12-31 MUCF ställer frågor och begär in kompletterande handlingar

• 2021-01 Bidragsbesked från MUCF



Underlagsår 2019

832 bidragsgrundande medlemsföreningar

43.175 medlemskap varav 38.401 i åldern 6-25 år

37.301 av dessa är bidragsgrundande medlemskap



Statsbidrag 2021

Grundbidrag 1.300.000 kr

Bidrag för ungdomsklubbar 5.773 kr/klubb x 832 4.800.000 kr

Bidrag för medlemmar 93,67/medlem x 37.301 3.500.000 kr

TOTALT 9.600.000 kr



Bidrag till klubbar och distrikt

30 % av bidraget betalas ut till klubbar och distrikt, 

enligt beslut på kongressen 2014.

Regler för hur bidragen fördelas finns på www.schack.se/bidrag.



Ekonomilösa klubbar och 

nyetableringsstöd
Ekonomilösa klubbar

Ekonomilösa klubbar är inte berättigade till några bidrag, men SSF betalar klubbens 
registreringsavgifter till distrikten. En ekonomilös klubb kan registrera maximalt tre vuxna 

medlemmar.

Nyetableringsstöd
Nybildade ungdomsklubbar är berättigade till ett startpaket bestående av 

utbildningsmaterial och schackspel. Paketet skickas när klubben är registrerad i SSF:s 
medlemssystem och har angivit minst tre styrelseledamöter.



Totala bidragsbelopp
Totala bidragsbelopp

Varje år avsätts 30 procent av det statliga bidrag SSF får från Ungdomsstyrelsen till 
Ungdomsbidrag. Detta belopp minskas med det belopp som har använts till 

nyetableringsstöd och återstoden fördelas i sin tur på:

Medlemsbidrag (55%)
Klubbidrag (32,5%)

Aktivitetsstöd (12,5%)



Medlemsbidrag
Medlemsbidraget betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga 
bidragsberättigade ungdomsmedlemmar (6-25 år) i bidragsberättigade klubbar. När 

medlemsbidraget räknas ut dras de betalade registreringsavgifterna för de ekonomilösa 
klubbarna bort från den totala medlemsbidragssumman och det återstående beloppet 

fördelas på de klubbar som inte är ekonomilösa.



Klubbidrag
Klubbidraget betalas ut till distrikten och fördelas på samtliga bidragsberättigade 

ungdomsklubbar, som antingen är traditionella ungdomsklubbar eller skolklubbar som 
distrikt eller klubb har arrangerat en aktivitet för under året.



Aktivitetsstöd
Aktivitetsstödet betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga 
bidragsberättigade aktiviteter. Varje deltagande av en bidragsberättigad medlem i en av de 
bidragsgrundande SSF-tävlingarna räknas som en bidragsberättigad aktivitet:

•SM- 1 start är 1 aktivitet.

•Skol-SM- 1 start är 1 aktivitet.

•Kadettallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.

•Juniorallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.

•Talangjakten- 1 start är 1 aktivitet.

•Flick-SM- 1 start är 1 aktivitet.



Redovisning av bidraget
I samband med att bidragsansökan till MUCF lämnas in ska man redovisa hur föregående års bidrag 

har använts. Enligt MUCF:s villkor för bidraget ska pengarna används för att stödja barns och 
ungdomars självständiga organisering och inflytande i det svenska samhället under år bidragsåret och

2/3 ska komma medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.

Sveriges Schackförbund använder normalt ungefär 1/3 till direktbidrag till klubbar och distrikt, 1/3 
för att stödja och stimulera klubbarnas ungdomsverksamhet (Medlemsservice, tävlingar, Schackfyran 

och annat som ligger till grund för det bidrag vi får) och 1/3 till overheadkostnader/övrigt 
(kanslilokaler, driftskostnader, administration etc).



Nya myndighetskrav
De senaste åren har MUCF fått direktiv om att bli noggrannare i sina kontroller av medlemsorganisationerna, vilket 

vi har märkt både 2019 och 2020. 

• Frågor 2019 om våra normalstadgar för ekonomilösa klubbar, som ledde till ett påpekande avseende 
demokratikravet (krav på revisor saknades, och regler om rösträtt på årsmöten var otydliga).

• Frågor 2020 bland annat om varför det finns många klubbar på samma skola, om detaljer i den ekonomiska 
redovisningen etc. Frågorna ledde inte till något påpekande.

• Begäran om redovisning av hur medlemsföreningarna fick ta del av bidraget 2020.



Riskbedömning
Eftersom vi är så beroende av det statliga bidraget är vi mycket sårbara för ändrade regler 

och krav. En svårighet är att det är ofta svårt att hitta regler eller konkreta tolkningar som 

är tillämpliga på vår verksamhet. 



Avslag på ansökan
Ett avslag på bidragsansökan skulle vara förödande för SSF och tvinga oss att avveckla 

mycket av vår verksamhet. 

Det normala är dock att en organisation som redan är inne i bidragssytemet i första hand 

får ett påpekande från MUCF, som måste åtgärdas. 

Risken för avslag direkt är därför antagligen liten.



Minskade bidrag
De hårdare kraven och vår anpassning till dessa kommer att göra att vi kanske registrerar färre 

klubbar än vi annars skulle ha gjort, särskilt under en omställningsperiod. Även pandemin 
innebär att klubbar och medlemmar kommer att minska.

För 2022 års bidrag kommer detta inte att ha så stor betydelse då MUCF har aviserat att man 
kommer att kunna välja att söka på 2019 års siffror istället för 2020, men vi får räkna med att 

bidraget kan komma att minska 2023.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att både hårdare krav och svårigheter på grund av pandemin 
gäller alla organisationer.



Ändrade regler
Tänkbara regelförändringar som skulle kunna påverka oss:

• Högre krav på kontinuitet för att föreningar ska vara bidragsgrundande.

• Redovisning av unika medlemmar istället för medlemskap.

• Tydligare krav på att redogöra för vilka effekter man har uppnått tack vare bidraget.



Nya rutiner för medlemsservice
För att ha bättre beredskap för kommande kontroller från revisor och myndigheter har vi sett över rutinerna på 

Medlemsservice och bland annat kommer vi att:

• Göra en stor översyn av samtliga klubbars handlingar för att få kontroll över vad som behöver uppdateras och 
kompletteras.

• Införa hårdare krav  på att klubbarna har lämnat in all dokumentation innan de spelar tävlingar, får material, etc.

• Lägga stor kraft på att ha all dokumentation på plats från medlemsföreningarna innan vi lämnar in ansökan.



Styrelsen 2021-01-28 

 

 

Förslag till online medlemskap i SSF 
 

Online medlemskap erbjuds via Schack.se för vuxna med avgiften 495 kr/år och för de under 20 år 

föreslås avgiften bli 295 kr/år innehållande följande: 

• Medlemskapet ger en rätt att spela i officiella SSF online tävlingar  

(inte fysiska tävlingar där krävs en klubbtillhörighet). 

 

• Nya medlemmar får fritt välja mellan någon av dessa välkomstpresenter: 

o SSFs 100 års jubileumsbok. 

o Keps med SSF logotyp. 

o Mugg med SSF logotyp. 

Betalning sker via swish eller faktura på vår webbplats. Av medlemsavgiften går 150 kr direkt till 

berört distrikt baserat på folkbokförd medlemsadress. Detta eftersom det blir för komplicerat att 

välja klubbmedlemskap för nya medlemmar. 

Vi har ett formellt stadgeproblem som vi måste lösa vid kongressen. Med playchess licenserna för 

några år sedan löste vi frågan med att en specialklubb bildades i distriktet och betalade vidare till SSF.  

Förslaget är att online medlemskap lanseras av SSF i februari om distriktkonferensen ger positivt 

gensvar på idén.  

Gruppdiskussion: Vad tycker ni? Har ni några andra förslag på online medlemskap? 
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