Sveriges Schackförbund
Styrelseprotokoll nr 2006:4
Göteborg 2006-07-08/09

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde
Tid:

2006-07-08 kl. 16.30 – 20.30
2006-07-09 kl. 09.30 – 11.30

Plats:

Hotel Gothia Towers, Göteborg

Närvarande:

Ingvar Carlsson
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Erik Degerstedt
Mats Eriksson
Jonas Eriksson
Emilia Horn
Lars Karlsson
Susanne Karlsson
Adriana Krzymowska
Johan Sigeman
Göran Terninger
Håkan Winfridsson
Gert Brushammar
Jan Wikander
Kent Vänman
Ronny Andersson
Per Hultin

Frånvarande:

förbundsordförande

valberedningen
valberedningen (från lördag ca 18.15)
adjungerad
adjungerad
adjungerad (under 4§ SK samt 11§)

ingen

§1

Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Under 4 § lades presentation av den nya allsvenska modellen samt frågan om
snabbehandling av titelärenden in under allsvenska kommittén respektive
regelkommittén. Den i övrigt föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Val av protokollförare och justeringsman
Till protokollförare utsågs Adriana Krzymowska och till justeringsman, jämte
ordföranden, utsågs Johan Sigeman.

§4

Rapporter
- Förbundsordföranden
Ingvar Carlsson rapporterade att vi i likhet med föregående år fått en begäran från
Ungdomsstyrelsen om att redovisa hur vi använt överskottet från Svenska Spel. I
denna ska det bl.a. framgå hur medlen fördelats för att komma den lokala
verksamheten till del. Ingvar handlägger som tidigare rapport och ny ansökan till
Ungdomsstyrelsen tillsammans med kansliet.

- FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet
FIDE: Ingvar Carlsson berättade om de nyligen hållna valen under FIDEs kongress
i Turin, hur valet av arrangör för 2010 års Schack Olympiad (Sibirien) hade gått till
samt att Göran Terninger valts in i Executive Board.

ECU: Ingvar Carlsson förmedlade resultaten från valen av ECUs presidium, som
hölls i samband med Schack Olympiaden i Turin. Till ordförande valdes Boris Kutin,
som Sveriges Schackförbund stödde.
Nordiska Schackförbundet: Johan Sigeman rapporterade om läget i Nordiska
Schackförbundet. Den största frågan just nu är avsaknaden av arrangör till NM
2007. Johan noterade även Danmark, Norge och Finlands Schackförbund har
obligatoriska medlemstidningar, samt att deras medlemsavgifter ligger på
motsvarande ca 400 - 500 kr.
- Kanslichefen, inkl. idrottsskatteutredningen
Kent Vänman hänvisade till utskickad rapport.
- Idrottsskatteutredningen har omarbetats och skickats till finansdepartementet.
- Arbetet med medlemsregistret fortskrider.
- SSF:pärmen är under överseende, förmodligen kommer den att placeras på
internet.
- Kent rapporterade om det remissvar som Sveriges Schackförbund givit in.
- Skattmästaren
- Ekonomiuppföljningarna för 2006 har skickats ut.
- Ett antal specifika intäkts-/kostnadsutfall togs upp och kommenterades.
- Det upptäcktes att budget ändringarna som infördes under mötet i januari, inte har
införts i de rapporter som skickats ut och som finns i verksamhetsberättelsen. Felen
ska omedelbart korrigeras.
- Allsvenska kommittén
Göran Terninger hänvisade till utskickad rapport.
- Förslaget till nya allsvenska bestämmelser presenterades. Efter en diskussion
gällande nedflyttningar beslutade styrelsen att anta förslaget, förutom frågan om
övergångsregler, som hänsköts till AU. Det påpekades vidare att förslaget
(Superettan undantagen) bygger på de enkätsvar som AK erhållit.

- Utvecklingskommittén
Erik Degerstedt hänvisade till utskickad rapport och anmärkte på en del fel. I
rapporten ska antalet deltagare i juniorlägret vara 53. I UK-protokoll nr 2006:2, ska
tiden för mötet i själva verket vara 2006-06-18 och Kenth Brilkman ska läggas till på
listan över de närvarande.
- Regelkommittén
Emilia Horn hänvisade till utskickad rapport.
- Tävlingsbestämmelserna till SM-turneringarna håller på att ses över, enligt
tidigare styrelsebeslut.
- Angående RKs policy för snabbhantering av titelansökningar, beslutade styrelsen
att med hänsyn till ny information gällande kostnader, återemittera frågan till RK.
- Skolkommittén
Per Hultin hänvisade till utdelad rapport.
- Det konstaterades att deltagandet i de av SKOL arrangerade tävlingarna sjunkit
drastiskt, förutom Schack4an.
- Vidare förespråkade Per Schack4an och dess utveckling i form av en spridning
av Schack 5-6:an.

- Korrschackkommittén
Korrschackkommittén hade inget att rapportera, utöver att Per Söderberg letar efter
en efterträdare.
- Tävlingskommittén
Björn Ansner hänvisade till utskickad rapport.
- Informationskommittén
Jonas Eriksson hänvisade till utskickad rapport.
- En informationspolicy ska utarbetas, med syfte att skära ned på kostnader för
utskick. Tanken är att en del av informationen ska kunna skickas ut digitalt istället.
- IK arbetar med förslaget att försöka upprätta en press och informationsansvarig.
- Den upprättade arkivpolicyn ska skickas ut.
- Det arbetas med förbättringar på hemsidan.
- En kontakt har upprättats med det nederländska företaget DGT, för att åtgärda de
20 överhettade livesändningsbräderna.
- En proposition om att göra om TfS till medlemstidning ska tas fram till nästa års
kongress. TfS har för närvarande 968 prenumeranter.

§5

Kommittéorganisation samt val av:
- presidium: Ingvar Carlsson och Göran Terninger
- arbetsutskott: Ingvar Carlsson, Göran Terninger, Sven-Olof Andersson, Erik
Degerstedt och kanslichefen adjungerad.
- skattmästare: Sven-Olof Andersson
- förbundskapten: Johan Sigeman och Adriana Krzymowska (bitr. med särskilt
ansvar för damer)
- representant i FIDE Ingvar Carlsson och Göran Terninger (suppleant)
- representant i Nordiska Ingvar Carlsson och Björn Ansner med Susanne Karlsson
som representant i ungdomsfrågor.
- representant i Schackakademien Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson och
Göran Terninger
- representant i Riltonfonden Göran Terninger (ord.), Johan Sigeman (suppl.) och
Björn Ansner (ers.) samtliga valda till den 30 juni 2007
- Allsvenska kommittén Göran Terninger (ordf.), Sven-Olof Andersson, Ronny
Andersson, Kent Vänman och Niklas Sidmar
- Utvecklingskommittén Erik Degerstedt (ordf.), Mats Eriksson, Susanne Karlsson,
Kenth Brilkman, Jens Altnäs, Rasmus Myklebust och Alexander Jogren.
- Regelkommittén Emilia Horn (ordf.), Martin Norbäck, Jonas Sandbom, Berndt
Söderborg och Tapio Tikkanen
- Skolkommittén Susanne Nilsson (ordf.) Lars Karlsson, Susanne Karlsson och
Rasmus Myklebust. Ytterligare en ledamot ska rekryteras.
- Korrschackskommittén Per Söderberg (ordf.), Tomas Carnstam, Sebastian
Nilsson och Jonas Dahlgren.
- Tävlingskommittén Björn Ansner (ordf.), Mats Eriksson, Adriana Krzymowska,
Håkan Winfridsson, Johan Sigeman och med Sven-Olof Andersson adjungerad i
veteranfrågor.
- Informationskommittén Jonas Eriksson (ordf.), Lennart Bonnevier, Lars Grahn,
Peter Halvarsson och Adriana Krzymowska.

§6

Firmateckning
Det beslutades att Sveriges Schackförbunds firma skall tecknas respektive
disponeras av två i förening av nedanstående fyra:
480801-1838 Ingvar Carlsson, Allmogegatan 44, 583 33 LINKÖPING
490212-2714 Göran Terninger, Grevgatan 40 6 tr, 114 53 STOCKHOLM
420215-8210 Sven-Olof Andersson, Genvägen 29 B, 831 43 ÖSTERSUND
560529-8610 Kent Vänman, Gränsliden 46 3 tr, 582 74 LINKÖPING

Vidare beslutades det att två i förening av nedanstående tre personer ska teckna
respektive disponera följande av Sveriges Schackförbunds konton och tillgångar:
480801-1838 Ingvar Carlsson, Allmogegatan 44, 583 33 LINKÖPING
420215-8210 Sven-Olof Andersson, Genvägen 29 B, 831 43 ÖSTERSUND
560529-8610 Kent Vänman, Gränsliden 46 3 tr, 582 74 LINKÖPING
Östgöta Enskilda Bank, konto
Östgöta Enskilda Bank, konto
Firstnordic Sverige Obligationer
Premieobligationer
Fonder
AMF Pension Aktiefond Sverige
AMF Pension Europafond Euro
AMF Pension Aktiefond Världen
AMF Pension Balansfond.
Nedanstående tre personer var för sig ska teckna respektive disponera följande av
Sveriges Schackförbunds konton och tillgångar:
480801-1838 Ingvar Carlsson, Allmogegatan 44, 583 33 LINKÖPING
420215-8210 Sven-Olof Andersson, Genvägen 29 B, 831 43 ÖSTERSUND
560529-8610 Kent Vänman, Gränsliden 46 3 tr, 582 74 LINKÖPING
Östgöta Enskilda Bank, konto
Östgöta Enskilda Bank, konto
Sparbanken konto
Martin Olssons fond Sparbanken, konto
Erik Olssons fond SEB, konto
Plusgirokonto 6522-7
Plusgirokonto 52052-8
Plusgirokonto 604634-6
Östgöta Enskilda Bank, bankfack
Denna paragraf är omedelbart justerad.

§7

Kongressbeslut
Stadgegruppens förslag till nya stadgar fastställdes nästan i sin helhet av
kongressen, dock inte den del som avser distiktsförbunds geografiska
verksamhetsområde där istället styrelsens förslag att styrelsen ska fastställa dessa
gäller även i fortsättningen. Styrelsen beslutade att tillsätta en grupp bestående av
Johan Sigeman och Gert Brushammar (adjungerad), som ska ta fram ett detaljerat
reglemente för disciplinära åtgärder.
Styrelsen har uppfattat kongressbeslutet att vi ska arbeta i den anda som
kännetecknar den analys som verksamhetsanalysgruppen utfört. Kent Vänman fick
i uppdrag att bevaka huruvida styrelsen får del av enkätsvaren.
Ett förslag till känslighetsanalys ska upprättas av skattmästaren Sven-Olof
Andersson och Håkan Winfridsson.

§8

Schackets Dag 9 september
Inbjudan har sänts ut och Utvecklingskommittén fortsätter vidta åtgärder för ökat
intresse. Sveriges Schackförbund inbjuder klubbar att delta i projektet genom att
själva arrangera olika evenemang.

§9

SSF:s utbildningshelg 15 - 17 september
Utvecklingskonferensen kommer gå i Uppsala, och är ämnad att ge utbildning till
ungdomsledare. Inbjudan, med delar av programmet, har gått ut.
Utvecklingskommittén diskuterar förbättringar, som till exempel kurser om
ledarrekrytering, eller att anamma en mer regional anknytning i ledarkurserna.

§ 10

Nytt handlingsprogram
Styrelsen beslöt att förstärka arbetsgruppen för att ta fram ett slutligt förslag till nytt
Handlingsprogram. Styrelsen beslöt att den förstärkta gruppen ska bestå av Erik
Degerstedt (sammankallande), Mats Eriksson, Jesper Hall och Jonas Eriksson.
Ytterligare en medarbetare, med erfarenhet som schackledare på gräsrotsnivå
sökes. Gruppens uppgift är att göra förslaget till handlingsprogram spänstigare,
att lyfta målen och göra visionerna mer relevanta. Förslaget till
handlingsprogram bör vara klart till nästa styrelsemöte.

§ 11

Schack4an, projektanställning?
Per Hultin presenterade Schack4an och målen med en projektanställning. En
sådan skulle kunna möjliggöra en landsomfattande spridning av Schack4an och
beräknas på sikt generera fler medlemmar och fler klubbar. Styrelsen beslöt att ge
en förhandlingsgrupp med Ingvar Carlsson, Erik Degerstedt och Kent Vänman,
samt Johan Sigeman som hjälp för avtalsfrågor, i uppdrag att försöka åstadkomma
en prov- eller projektanställning, med i första hand Per Hultin, i syfte att arbeta med
Schack4an över hela landet. Styrelsen beslöt vidare att ett eventuellt förslag till
uppgörelse ska godkännas av AU sedan det ställts mot andra alternativa lösningar
som kan finnas.

§ 12

Handlingsprogram för större internationella arrangemang
Styrelsen tycker att tävlingsverksamheten är mycket viktig, och vi önskar lyfta fram
den växelverkan som finns mellan bredd och elit. Styrelsen beslutade ålägga
Göran Terninger uppdraget att ta fram ett slutligt förslag till handlingsprogram på en
realistisk nivå som inte innebär någon som helst ekonomisk risk för förbundet, men
som inte heller stänger dörren för riktigt stora internationella evenemang om
finansiering kan lösas, till styrelsens novembermöte.
Det önskas också noteras att styrelsen uppfattat att det finns en tveksamhet hos
kongressen när det gäller stora och kostsamma internationella evenemang i Sverige.

§ 13

Riktlinjer för representation och resekostnader
Noterades att uppdraget kvarstår, och att stommen i skrivelsen är klar.

§ 14

Övriga ärenden
a) Tidigare påtalade incidenter vid Påskturneringen
Kent Vänman och Jonas Eriksson rapporterade enligt uppdrag från
Styrelsesammanträde 2006:2, att aktuella ledare har kontaktats. Vidare har
rundfrågningen haft positiv effekt, eftersom en medvetenhet om problemet har
skapats. Styrelsen beslutade att inte vidta vidare åtgärder.

b) Schackets kulturhistoriska sällskaps bidragsansökan
Schackets kulturhistoriska sällskaps bidragsansökan avslås och hänvisas istället till
Schackakademien.

c) Ordförandekedja från 50-talet
Mats Eriksson tog på förfrågan av Stellan Persson upp frågan om en kostbar
ordförandekedja som ska ha donerats av Göteborgs Schackförbund till SSF under
50-talet. Kent Vänman fick i uppdrag att undersöka var denna kan ha tagit vägen.

§ 15

Nästa möte
Nästa möte blir den 25-26 november.

§ 16

Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Adriana Krzymowska

Ingvar Carlsson

Johan Sigeman

