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Sveriges Schackförbund 
802002-9347 

 
Kongress 2022 
Datum 
Tid 
Plats    

Söndagen den 3 juli 2022 
Kl. 10:00-14.00 
Stadshuset Uppsala, Kommunfullmäktigesalen

 
§1 Kongressens Öppnande 

 
a) Välkomsthälsningar 
Förbundsordförande Håkan Jalling hälsade alla välkomna till mötet. Han talade om det gångna 
schackåret och betonade hur befriande och bra det känns att en mer normal verksamhet nu rullat igång 
under innevarande år. En kortare samlingsfilm spelades upp som summerade mycket av 2021 års 
schackhändelser. 

 
b) Parentationer 
Håkan Jalling höll parentation över medlemmar som avlidit sedan föregående kongress: 
• Mats Eriksson, SS Manhem 63 år Hedersmedlem SSF 
• Henrik Axelsson, SS Manhem 46 år 
• Harald Pihlgren, SK Kamraterna 90 år 
• Ingvar Stark, Uddebo SK 78 år Ordförande i mer än 40 år 
• Alf Svensson, Tanums SS 87 år 
• Rolf Johansson, Lidköpings SS 82 år 
• Åke Green, SK Rockaden Stockholm 93 år Rockadens äldsta medlem 
• Lars-Eric Persson, SK Örnen 77 år 
• Jan Tagesson, Faringe SK 76 år 
• Per Sörenfors, Malmö AS 76 år 
• Sven Leijon, SK Rockaden Umeå 96 år 

Håkan Jalling informerade om att Sveriges Schackförbund kommer att hedra Mats Erikssons minne genom att instifta ett pris 
i hans namn för att uppmärksamma goda ledare med fokus på ungdomar. 

c) Utmärkelser 
Följande Riltonmedaljer delades ut av Inger Wikander, Riltonkommittén: 
• Christian Carlsson, Tanums Schacksällskap – Brons 
• Emilia Horn, Trojanska Hästen – Silver 
• Erik Blomqvist, SK Rockaden – Brons 
• Joel Sjöstrand, Trojanska Hästen – Silver 
• Ofelia Thörnqvist, Linköpings Allmänna Schacksällskap – Silver 

 

Håkan Jalling tilldelades Collijns medalj i guld och den delades ut av Håkan Winfridsson, ansvarig för Sveriges 
Schackförbunds utmärkelser. 2021 års Schackgideon delades ut till Jung Min Seo, SK Rockaden av SSF´s ordförande 
Håkan Jalling. 

 
§2 Upprop av kongressombuden 
Upprop av kongressombuden genomfördes. Av 22 anmälda ombud var 21 på plats. Av totalt 50 möjliga 
mandat fanns 43 på plats. Roslagen, Blekinge, Dalarna, Nordskåne, Norrbotten, Västerbotten och Örebro 
hade inga representanter närvarande. 
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§3 Justering av röstlängden 
Kongressen beslutade att fastställa röstlängden till 43 röster.  

 
   §4 Fråga om stadgeenlig kallelse 

Mötet fann att kongressen var stadgeenligt utlyst. 

 
§5 Val av kongressordförande 
Till kongressordförande valdes Rickard Malmström, kommunalråd i Uppsala Kommun. Rickard är 
verksam inom Miljöpartiet och frågor som ligger nära Rickard är föreningsliv, folkbildning, idrott och 
folkhälsa. 
  
§6 Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Tomas Kvist, Västerås. 

 
§7 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 
protokollet 
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Svante Wedin, Stockholms SF, och Henrik Johansson, Jämtland-
Härjedalens SF. 

 
§8 Fastställande av dagordning 
Kongressen beslutade att fastställa föreliggande förslag. 

 
§9 Protokoll från föregående ordinarie kongress 2021 
Kongressen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 
§10 2021 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning 
Den tryckta verksamhetsberättelsen för 2021 ingår i kongressmaterialet och skattmästare Jonas Mårdell 
gjorde en kort sammanfattning av det ekonomiska resultatet. Han betonade även att SSF just nu har 
en bra stadga i ekonomin. Kongressen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den 
till handlingarna. 
 
§11 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen för Sveriges Schackförbund hittas på sida 12-14 i verksamhetsberättelsen. 
Kongressen beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
§12 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om 
ansvarsfrihet  
Kongressen beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att på revisorernas förslag bevilja 
hela styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslutet var enhälligt. 

 
§13 Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023 
Kongressen beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter (Se proposition 
medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023). 
Östergötlands SF uttryckte att man önskar en höjning med 20 kr mer för seniorer. Stockholms SF betonade att man 
inte vill höja medlemsavgifterna. 
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§14 Proposition om att bilda tankesportförbund 
Tankesportsspåret är viktigt för att på sikt nå vårt mål om rättvisa skatteregler och ett eventuellt medlemskap i RF. 
Propositionen presenterades i sin helhet (se bilaga kongresshandlingar) och kongressen gav styrelsen mandat att 
bilda ett Tankesportförbund tillsammans med Svenska Bridgeförbundet i enlighet med propositionen. Hallands SF var 
positiva till förslaget men ville bordlägga frågan till nästa kongress för att få mer information att ta ställning till. Övriga 
distriktsförbund var positiva till styrelsens förslag och beslutet att gå vidare klubbades igenom.  

 
§15 Presentation av nominerade kandidater 
Valberedningen, genom sammankallande Jan Wikander, konstaterade att man gärna tar emot fler förslag till 
styrelseledamöter från distrikten kommande år, och presenterade därefter Valberedningens förslag. 
Valberednings förslag till förbundets kongress 2022 var: 
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§16 Val av ordförande i styrelsen 
Valberedningens förslag, omval av Håkan Jalling, Smålands SF, som ordförande på ett år, bifölls av 
kongressen. Håkan Jalling tackade distrikten för förtroendet. 
 
§17 Val av övriga ledamöter i styrelsen  
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan – Inga andra nomineringar

§18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan – Inga andra nomineringar 
 

§19 Val av tre ledamöter och två suppleanter till disciplin- och regelnämnd 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan – Inga andra nomineringar 
 

§20 Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande i denna 
Svante Wedin och Sven-Olof Andersson föreslog omval av hela valberedningen. Jan Wikander, Petra 
Olsson och Henrik Johansson föreslogs  – Med Jan W. som sammankallande. Kongressen godkände 
förslaget. 
 

§21 Information och rapporter 
 

a) Verksamhetsplan 2022 
Håkan Jalling hänvisade till den verksamhetsplan som ingått i kongresshandlingarna och berättade att 
verksamhetsplanen i fortsättningen kommer att läggas fram på distriktskonferensen i januari, och att 
man avser att istället ge en aktuell lägesrapport av verksamhetsplanen på kongressen. En mer detaljerad 
redogörelse kring IT-satsningarna presenterades - Både kring vad som nu är genomfört och även hur 
investeringen räknas hem. Investeringen i digitaliseringen är absolut nödvändig för att kunna ta höjd för  
vår framtida potential och ligga rätt i den utveckling vi ser framåt.  
I samband med lägesrapporten kring verksamhetsplanen informerade också Håkan Jalling att SSF avser att 
utreda frågan om att bilda bolag, att SSF avser att lämna in en ansökan om medlemskap i RFs 
utbildningsorgan SISU samt att distriktsutskottet skall uppdatera SSFs normalstadgar samt utreda tider och 
cykler för förbundets kongress. Den 18 september planeras också för en digital klubbkonferens. 

 
b) Budget 2022 
Jonas Mårdell redogjorde kort för budgeten som finns i verksamhetsplanen. 

 
c) SM-tävlingarna 2023 i Helsingborg 
SM 2023 spelas i Helsingborg och planeringsarbetet har redan påbörjats. 
 

§22 Kongressens avslutande 
Håkan Jalling tackade kongressordförande Rickard Malmström för hans värdefulla arbete och lämnade över en jubileumsbok 
och blomstercheck. Kongressen avslutades med gemensam lunch. 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
 

Svante  Wedin, Justeringsman         Henrik Johansson, Justeringsman 
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________   
  
Håkan Jalling, Ordförande SSF       Rickard Malmström, Ordförande  Kongresssen
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Sveriges Schackförbund 
802002-9347 


 
Kongress 2022 
Datum 
Tid 
Plats    


Söndagen den 3 juli 2022 
Kl. 10:00-14.00 
Stadshuset Uppsala, Kommunfullmäktigesalen


 
§1 Kongressens Öppnande 


 
a) Välkomsthälsningar 
Förbundsordförande Håkan Jalling hälsade alla välkomna till mötet. Han talade om det gångna 
schackåret och betonade hur befriande och bra det känns att en mer normal verksamhet nu rullat igång 
under innevarande år. En kortare samlingsfilm spelades upp som summerade mycket av 2021 års 
schackhändelser. 


 
b) Parentationer 
Håkan Jalling höll parentation över medlemmar som avlidit sedan föregående kongress: 
• Mats Eriksson, SS Manhem 63 år Hedersmedlem SSF 
• Henrik Axelsson, SS Manhem 46 år 
• Harald Pihlgren, SK Kamraterna 90 år 
• Ingvar Stark, Uddebo SK 78 år Ordförande i mer än 40 år 
• Alf Svensson, Tanums SS 87 år 
• Rolf Johansson, Lidköpings SS 82 år 
• Åke Green, SK Rockaden Stockholm 93 år Rockadens äldsta medlem 
• Lars-Eric Persson, SK Örnen 77 år 
• Jan Tagesson, Faringe SK 76 år 
• Per Sörenfors, Malmö AS 76 år 
• Sven Leijon, SK Rockaden Umeå 96 år 


Håkan Jalling informerade om att Sveriges Schackförbund kommer att hedra Mats Erikssons minne genom att instifta ett pris 
i hans namn för att uppmärksamma goda ledare med fokus på ungdomar. 


c) Utmärkelser 
Följande Riltonmedaljer delades ut av Inger Wikander, Riltonkommittén: 
• Christian Carlsson, Tanums Schacksällskap – Brons 
• Emilia Horn, Trojanska Hästen – Silver 
• Erik Blomqvist, SK Rockaden – Brons 
• Joel Sjöstrand, Trojanska Hästen – Silver 
• Ofelia Thörnqvist, Linköpings Allmänna Schacksällskap – Silver 


 


Håkan Jalling tilldelades Collijns medalj i guld och den delades ut av Håkan Winfridsson, ansvarig för Sveriges 
Schackförbunds utmärkelser. 2021 års Schackgideon delades ut till Jung Min Seo, SK Rockaden av SSF´s ordförande 
Håkan Jalling. 


 
§2 Upprop av kongressombuden 
Upprop av kongressombuden genomfördes. Av 22 anmälda ombud var 21 på plats. Av totalt 50 möjliga 
mandat fanns 43 på plats. Roslagen, Blekinge, Dalarna, Nordskåne, Norrbotten, Västerbotten och Örebro 
hade inga representanter närvarande. 


 







§3 Justering av röstlängden 
Kongressen beslutade att fastställa röstlängden till 43 röster.  


 
   §4 Fråga om stadgeenlig kallelse 


Mötet fann att kongressen var stadgeenligt utlyst. 


 
§5 Val av kongressordförande 
Till kongressordförande valdes Rickard Malmström, kommunalråd i Uppsala Kommun. Rickard är 
verksam inom Miljöpartiet och frågor som ligger nära Rickard är föreningsliv, folkbildning, idrott och 
folkhälsa. 
  
§6 Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Tomas Kvist, Västerås. 


 
§7 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 
protokollet 
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Svante Wedin, Stockholms SF, och Henrik Johansson, Jämtland-
Härjedalens SF. 


 
§8 Fastställande av dagordning 
Kongressen beslutade att fastställa föreliggande förslag. 


 
§9 Protokoll från föregående ordinarie kongress 2021 
Kongressen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 


 
§10 2021 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning 
Den tryckta verksamhetsberättelsen för 2021 ingår i kongressmaterialet och skattmästare Jonas Mårdell 
gjorde en kort sammanfattning av det ekonomiska resultatet. Han betonade även att SSF just nu har 
en bra stadga i ekonomin. Kongressen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den 
till handlingarna. 
 
§11 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen för Sveriges Schackförbund hittas på sida 12-14 i verksamhetsberättelsen. 
Kongressen beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 


 
§12 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om 
ansvarsfrihet  
Kongressen beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att på revisorernas förslag bevilja 
hela styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslutet var enhälligt. 


 
§13 Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023 
Kongressen beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter (Se proposition 
medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023). 
Östergötlands SF uttryckte att man önskar en höjning med 20 kr mer för seniorer. Stockholms SF betonade att man 
inte vill höja medlemsavgifterna. 


 
 
 
 
 







§14 Proposition om att bilda tankesportförbund 
Tankesportsspåret är viktigt för att på sikt nå vårt mål om rättvisa skatteregler och ett eventuellt medlemskap i RF. 
Propositionen presenterades i sin helhet (se bilaga kongresshandlingar) och kongressen gav styrelsen mandat att 
bilda ett Tankesportförbund tillsammans med Svenska Bridgeförbundet i enlighet med propositionen. Hallands SF var 
positiva till förslaget men ville bordlägga frågan till nästa kongress för att få mer information att ta ställning till. Övriga 
distriktsförbund var positiva till styrelsens förslag och beslutet att gå vidare klubbades igenom.  


 
§15 Presentation av nominerade kandidater 
Valberedningen, genom sammankallande Jan Wikander, konstaterade att man gärna tar emot fler förslag till 
styrelseledamöter från distrikten kommande år, och presenterade därefter Valberedningens förslag. 
Valberednings förslag till förbundets kongress 2022 var: 
 


 







§16 Val av ordförande i styrelsen 
Valberedningens förslag, omval av Håkan Jalling, Smålands SF, som ordförande på ett år, bifölls av 
kongressen. Håkan Jalling tackade distrikten för förtroendet. 
 
§17 Val av övriga ledamöter i styrelsen  
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan – Inga andra nomineringar


§18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan – Inga andra nomineringar 
 


§19 Val av tre ledamöter och två suppleanter till disciplin- och regelnämnd 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan – Inga andra nomineringar 
 


§20 Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande i denna 
Svante Wedin och Sven-Olof Andersson föreslog omval av hela valberedningen. Jan Wikander, Petra 
Olsson och Henrik Johansson föreslogs  – Med Jan W. som sammankallande. Kongressen godkände 
förslaget. 
 


§21 Information och rapporter 
 


a) Verksamhetsplan 2022 
Håkan Jalling hänvisade till den verksamhetsplan som ingått i kongresshandlingarna och berättade att 
verksamhetsplanen i fortsättningen kommer att läggas fram på distriktskonferensen i januari, och att 
man avser att istället ge en aktuell lägesrapport av verksamhetsplanen på kongressen. En mer detaljerad 
redogörelse kring IT-satsningarna presenterades - Både kring vad som nu är genomfört och även hur 
investeringen räknas hem. Investeringen i digitaliseringen är absolut nödvändig för att kunna ta höjd för  
vår framtida potential och ligga rätt i den utveckling vi ser framåt.  
I samband med lägesrapporten kring verksamhetsplanen informerade också Håkan Jalling att SSF avser att 
utreda frågan om att bilda bolag, att SSF avser att lämna in en ansökan om medlemskap i RFs 
utbildningsorgan SISU samt att distriktsutskottet skall uppdatera SSFs normalstadgar samt utreda tider och 
cykler för förbundets kongress. Den 18 september planeras också för en digital klubbkonferens. 


 
b) Budget 2022 
Jonas Mårdell redogjorde kort för budgeten som finns i verksamhetsplanen. 


 
c) SM-tävlingarna 2023 i Helsingborg 
SM 2023 spelas i Helsingborg och planeringsarbetet har redan påbörjats. 
 


§22 Kongressens avslutande 
Håkan Jalling tackade kongressordförande Rickard Malmström för hans värdefulla arbete och lämnade över en jubileumsbok 
och blomstercheck. Kongressen avslutades med gemensam lunch. 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
 


Svante  Wedin, Justeringsman         Henrik Johansson, Justeringsman 
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________   
  
Håkan Jalling, Ordförande SSF       Rickard Malmström, Ordförande  Kongresssen
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