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Avd 1 Kallelse 



Uppsala 2022-05-20 
SSF:s distriktsförbund, styrelseledamöter, m.fl. 

Kallelse till Sveriges Schackförbunds kongressdag 2022 

Sveriges Schackförbund kallar härmed till 2022 års kongress i Uppsala, Söndagen den 3 juli klockan 
10.00. Lokal meddelas senare. 

Följande handlingar biläggs denna kallelse: 
a) Förslag till dagordning (avd 2)
b) Protokoll från föregående ordinarie kongress (avd 3)
c) Sveriges Schackförbunds verksamhetsberättelse 2021 (se separat bifogad fil)
d) Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023 (avd 4)
e) Proposition om att bilda tankesportförbund (avd 5)
f) Nomineringar (avd 6)
g) Verksamhetsplan 2022 (avd 7)  i 
Ombudsfullmakt med röstetal insändes till förbundskansliet snarast möjligt, dock senast måndag
den 27 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. 

Med schackhälsningar och välkomna till Uppsala! 

Håkan Jalling 
Ordförande 



 
 

 

Avd 2 Förslag till dagordning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Förslag till dagordning vid Sveriges Schackförbunds  
kongress söndagen 3 juli klockan 10.00 i Uppsala  
 
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 2021 (avd 3) 

10. 2021 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning 

11. Revisionsberättelse (se verksamhetsberättelsen) 

12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet 

13. Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023 (avd 4) 

14. Proposition om att bilda tankesportförbund (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 2022 (avd 7)                                                                                                                         
b. Budget 2022 (se verksamhetsberättelse)                                                                                                       
c. SM-tävlingarna 2023 i Helsingborg 

22. Kongressens avslutande 



 

 
Avd 3 Protokoll från föregående 
kongress 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 















Avd 4 Proposition om medlemsavgifter 
för verksamhetsåret 2023  



Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023
Förslag till beslut 

SSF:s styrelse föreslår att kongressen 2022 beslutar 

- att fastställa medlemsavgiften för seniorer till oförändrade 240 kr
- att fastställa medlemsavgiften 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 en långsiktig risk. Dock har de senaste årens resultat påverkat det egna kapitalet positivt, 
från 1,6 mkr år 2018 till mer betryggande 5,1 mkr år 2021. 

Efter pandemins intåg sattes stora delar av den schackliga verksamheten på paus med ett fallande 
antal medlemmar som följd. När nu smittspridningen minskat betydligt och den schackliga 
verksamheten återupptagits till normala nivåer har medlemsantalet inte återgått till tidigare nivåer. 

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, delvis 
som följd av en relativt balanserad kassa och delvis som följd av det motsägelsefulla i att höja 
medlemsavgifter i ett läge där ambitionen bör vara att locka till sig gamla som nya medlemmar.  

Sveriges Schackförbunds styrelse 



Avd 5 Proposition om att bilda 
tankesportförbund 



Proposition om att bilda tankesportförbund

Förslag till beslut 

SSF:s styrelse föreslår att kongressen 2022 beslutar 

- att ge mandat till styrelsen att bilda ett Tankesportförbund tillsammans med Svenska

Bridgeförbundet enligt förslag beskrivet nedan

Historik 

Sveriges Schackförbund har vid flera tillfällen ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundets (RF) 

studieförbund SISU utan att få bifall från Riksstämman. För varje stämma har SSF ansökan fått större 

stöd och senast var vi det förbund som var närmast inträde. SSF har också en gång sökt medlemskap i 

RF utan bifall. SSF kommer att söka medlemskap i SISU till riksstämman 2023 och hoppas då bli 

antagna. En ansökan till RF ligger längre fram i tiden och kräver både omfattande utredningsarbete 

och därefter kongressbeslut. 

Svenska Bridgeförbundet (SBF) har sökt medlemskap i RF ett flertal gånger utan framgång. Däremot 

är SBF sedan 1999 medlem i SISU. 

Medlemskap i RF ger fördelar 

De specialförbund som är medlemmar i RF får ett antal fördelar som organisationer utanför 

idrottsfamiljen inte får. Det handlar bland annat om ”halva basbeloppsregeln”, men också om 

momssatser. Kortfattat innebär detta stora fördelar för schacket om vi kan nå dessa. 

Kontakter efter Riksstämman 2021 

Efter den digitala Riksstämman 2021 togs kontakter mellan SBF och SSF om möjligheten att 

tillsammans bilda ett tankesportförbund, där också andra tankesporter på sikt kan bjudas in. 

Två arbetsmöten har genomförts mellan förbunden för att diskutera preliminära samarbetspunkter. 

Det viktigaste är att parallellt med ansökningar till idrottsfamiljen, RF och SISU, arbeta med att driva 

opinion mot politiker och myndigheter för att uppnå samma fördelar som specialförbunden inom RF. 

Tillsammans uppnår vi en större kritisk massa och tyngd och det ger oss två spår att nå vårt mål med 

rättvisa skatteregler; RF spåret och Tankesportspåret. 

Organisationsform 

Tankesportförbundet ska fungera som en egen organisation och inte påverka de ingående 

förbundens legala struktur, stadgar eller ekonomi. 

Svenska Bridgeförbundet har vid sin Riksstämma 2022 givit sin styrelse mandat enligt ovanstående 

beslut. 

Sveriges Schackförbunds styrelse 



Bilaga till proposition om att bilda ett tankesportförbund 

Riksidrottsförbundet (RF) har till uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i 
gemensamma frågor. SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation som ska 
utbilda och utveckla idrotten. 

https://www.rf.se/ 

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/ 

https://www.rf.se/
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/


Avd 6 Nomineringar 



Sveriges Schackförbund 

Valberedningen 

VB_2022-05-18_SSF 

Valberedningens förslag till Förbundets kongress den 3 juli 2022

Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter: 

Ordförande på 1 år 

Håkan Jalling  Växjö Omval Invald 2020 

Styrelseledamöter på 2 år 

Jonas Mårdell Stockholm Omval Invald 2020 

Stefan Håkansson Helsingborg Omval Invald 2018 

Jonas Lind Bertéusen Ekerö Omval Invald 2020 

Erik Malmstig Tierp Omval Invald 2018 

Styrelseledamöter med 1 år kvar 

Håkan Winfridsson Hestra Invald 2005 Mandat till kongressen 2023 

Claes Jönsson Södra Sandby Invald 2018 Mandat till kongressen 2023 

Angelica Lindberg Sjöbo Invald 2021  Mandat till kongressen 2023 

Tomas Silver Stockholm  Invald 2020  Mandat till kongressen 2023 

Revisorer och revisorssuppleanter på 1 år 

Sara Wallinder PWC Nyval Auktoriserad revisor 

Per-Olov Larsson Uppsala Omval Revisor 

Maria Wigenfeldt PWC Nyval Aukt. Revisorssuppleant 

Sven-Olof Andersson Östersund Omval Revisorssuppleant 

Disciplin- och regelnämnd, ledamöter på 1 år 

Sverrir Thor Dalby Omval 

Jonas Sandbom  Stockholm Omval 

Mikael Näslund Stockholm Nyval *) 

Disciplin- och regelnämnd, suppleanter på 1 år 

Tobias Pettersson  Glommerträsk Omval 

Harry Schüssler   Stockholm  Omval 

Samtliga föreslagna kandidater är vidtalade, intresserade och har kompetens för att kunna utföra  

sina uppdrag för Sveriges Schackförbund. 

*) Mikael Näslund är föreslagen som nyval i Disciplin- och regelnämnden. Mikael har varit domare 

och tävlingsledare i många år. Har av FIDE utsetts till international arbiter, IA. 

Valberedningen för Sveriges Schackförbund 2021/2022 

Jan Wikander Petra Olsson Henrik Johansson 

Stockholm  Malmö Östersund  

Ordförande  



Avd 7 Verksamhetsplan 2022 



Verksamhetsplan 2022 

Två år in i Coronapandemin finns det fortfarande många frågetecken när det gäller vilken verksamhet 
som kan bedrivas och på vilket sätt. Det gör naturligtvis att det är svårt att göra en detaljerad plan för 
verksamheten, men styrelsen har valt att prioritera åtgärder som på olika sätt underlättar och 
påskyndar uppstarten av våra fysiska verksamheter efter pandemin, oavsett om detta sker under det 
här året eller senare. 
För våra statliga bidrag är det ungdomsverksamheten och därmed i mycket stor utsträckning 
Schackfyran, Yes2Chess och våra skolklubbar som är centrala och åtgärder för att förstärka och 
utveckla dessa aktiviteter har därför fått mycket utrymme. 
Styrelsen anser också att det är mycket viktigt att vi tar tillfället i akt att utnyttja den mediala 
medvind som schacket har för närvarande till att hitta olika typer av samarbeten och genomföra 
externa evenemang.  
Styrelsen har också antagit ett mål om att bli 50 000 medlemmar, där syftet är att vi i Schacksverige 
ska arbeta tillsammans för att förvalta det ökade schackintresset och vitalisera schacket med nya 
medlemmar. 

Åtgärder som särskilt har prioriterats i planering och budget är dessa: 

Skolschack 
Skolschacket och våra stora skolschacktävlingar Schackfyran och Yes2Chess har fortfarande en 
nyckelposition i svenskt schack. Verksamheten sysselsätter tiotusentals barn varje år, och ligger till 
grund för huvuddelen av Sveriges Schackförbunds intäkter. 
Under 2021 ökade deltagandet i internettävlingen Yes2Chess mycket kraftigt från ca 500 lag 2020 till 
över 1.000 anmälda lag och vi bedömer att det finns stor potential för ytterligare utveckling. 
Verksamheten genererar nya skolklubbar, men också ökade krav på administrativa resurser inte 
minst då vi kraven från vår bidragsmyndighet MUCF har skärpts de senaste åren. 
När det gäller Schackfyran är det fortfarande oklart i vilken form verksamheten kommer att bedrivas 
under 2022. Förra året utvecklade vi dock digitala sätt att genomföra tävlingen och vi är därför väl 
förberedda oavsett om Schackfyran kommer att bedrivas fysiskt, digitalt eller som en kombination. 

IT-utveckling 
Allt större del av administration och genomförande av skolschacksverksamheten sker digitalt och vi 
har de senaste åren haft begränsat utrymme för att genomföra det utvecklingsarbete som vi har 
önskat. Detta har inneburit begränsningar för främst skolschacksverksamheten som är mycket viktig 
både vad gäller verksamhet och ekonomi. 
Under 2022 kommer detta arbete att prioriteras med syftet dels att på kort sikt genomföra det 
utvecklingsarbete och de effektiviseringar som vi bedömer som nödvändiga för att kunna utnyttja 
den potential som skolschacket har, dels för att på lång sikt hitta en fungerande IT-lösning för SSF. 

Distriktssamarbeten 
Sveriges Schackförbund har för närvarande samarbeten med en handfull distrikt där vi har försökt att 
hitta olika sätt att stimulera klubb- och skolschacksstödjande aktiviteter på regional nivå, exempelvis 
med hjälp av regionkonsulenter som är anställda centralt men jobbar lokalt och regionalt. 
Vi är mycket intresserade av att hitta sätt att samarbeta med flera distrikt och vi kommer också att 
fortsätta att arbeta för att förbättra kommunikationen mellan SSF och distrikten genom att 
exempelvis bjuda in till distriktskonferenser och distriktsträffar. 



Damschack 
SSF har under 2021 utsett en damschacksansvarig med uppgift att planera och samordna förbundets 
damschacksaktiviteter. Damträningar, weekendaktiviteter och nätverk är några sådana exempel, och 
vi har också i samarbete med Stockholms Schackförbund inlett en särskild flicksatsning i Stockholm. 

Schackgymnasiet 
SSF har under 2021 kommit överens om ett samarbete med Uppsala kommun som går ut på att 
Sverige får ett schackgymnasium på Celsiusskolan i Uppsala från hösten 2022. 

Elit och tävling 
Både elit- och tävlingsverksamheten påverkas naturligtvis mycket av Coronapandemins förlopp. För 
närvarande är det oklart när och i vilken grad situationen kommer att normaliseras för svenskt 
tävlingsschack, men SSF:s har som uttalad ambition att anpassa sin verksamhet efter de 
myndighetsrekommendationer som finns och att med detta som grund hela tiden erbjuda svenska 
schackspelare både fysiska och digitala speltillfällen så långt det är möjligt. 



Avd 8 Röstetal och fullmakt 



RÖSTLÄNGD SSF:s KONGRESS 2022 

DISTRIKT MEDLEMMAR Röster 

Blekinge SF  409 1 
Dalarnas SF  338 1 
Gotlands SF 241 1 
Gävleborgs SF 462 1 
Göteborgs SF  1 937 4 
Hallands SF  1 451 3 
Jämtland-Härjedalens SF 575 2 
Nordskånes SF  481 1 
Nordvästra Skånes SF 585 2 
Norrbottens SF  275 1 
Roslagens SF   66 1 
Skånes SF  1 302 3 
Smålands SF   1 945 4 
Stockholms SF  12 137 10 
Södermanlands SF  327 1 
Upplands SF   1 925 4 
Värmlands SF   214 1 
Västerbottens SF  353 1 
Västergötlands SF  1 389 3 
Västernorrlands SF  332 1 
Västmanlands SF  408 1 
Örebro läns SF  345 1 
Östergötlands SF  674 2 
Övriga  0 

TOTALT 28 207 50 



FULLMAKT 

För 

att som ombud för 

representera detta vid Sveriges Schackförbunds digitala kongress den 3 juli 2022 

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

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. 

Observera att fullmakt inte kan lämnas över till annan delegat under pågående kongress.

FULLMAKT insändes till SSF:s kansli så snart som möjligt, helst digitalt till kansliet@schack.se  och ska 
vara kansliet tillhanda senast måndag den 27 juni 2022. Brevledes är adressen: 

Sveriges Schackförbund 
c/o UNT, Box 36 
75103 UPPSALA 

Namn 

Adress (anges endast om delegaten ska tillsändas kongresshandlingar) 

Distriktsförbund 

Underskrift 

ANMÄRKNING 

mailto:kansliet@schack.se
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