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Sveriges Schackförbund
Styrelsen
Sammanträde 2008:3
Växjö 2008-07-04

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2008:3
Fredag den 4 juli 2008
Kl. 19:00-21:00
Elite Park Hotel, Växjö

Närvarande Ari Ziegler
Sven-Olof Andersson
Maria Berg
Erik Degerstedt
Mats Eriksson
Jesper Hall
Emilia Horn
Adriana Krzymowska
André Nilsson
Johan Sigeman
Håkan Winfridsson
Antonia Krzymowska
Niklas Sidmar
Kent Vänman
Sthig Jonasson
Stephan Lindbergh
Roland Thapper

Förbundsordförande

Adjungerad, §§ 1-6
Adjungerad
Adjungerad, Kanslichef
Revisor
Valberedningen
Valberedningen

FrånvarandeAlexander Jogren
Björn Ansner

§1

Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Han inleder med en återblick på det gångna året sedan föregående kongress och tycker att det varit en
stimulerande tid med gott samarbete inom styrelsen.
§2

Fastställande av dagordning

Som övriga frågor anmäls
- Ari och Emilia: Två disciplinärenden
- Jesper: Bokprojekt
Dagordningen fastställs.
§3

Föregående protokoll

Protokollet den 19-20 april 2008 läggs med godkännande läggs till handlingarna.
§4

Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare väljs Sven-Olof Andersson och till justeringsman Erik Degerstedt jämte ordföranden.

2
§5

Utmärkelser m.m.

a) Utmärkelser
Håkan rapporterar.
Hedersledamot
Ingvar Carlsson föreslås som hedersledamot – beslutas av kongressen – samt Rogard i guld.
Ungdomsledarstipendiater
Enligt utsänd förteckning, dvs.
- Alf Björsson,Örgryte SK
- Jan-Erik Johansson, Växjö SK
- Alf Isaxon, Växjö SK
- Håkan Jalling, Växjö SK
- Lasse Svensson, SK Framåt
- Mats Leden, SK Framåt
- Matti Virolainen, Lundby SS
- Carl-Gustaf Jarebo, SS Manhem
- Rickard Dave, SS Manhem
- Stig Grönlund, Öckerö SS
- Tony Hanoman, SK Rockaden, Stockholm
- Stefan Bryntze, SK Rockaden, Stockholm
- Peter Fosselius, SK Rockaden, Stockholm
- Lars-Göran Lantz, Linköpings ASS
- Ulf Hilmersson, Borås-Fristads SK
Rogard silver
- Gert Brushammar, överledare för SM 2008
Collijn guld
- Johan Sigeman
Schack-Gideon
- Emanuel Berg enligt beslut vid förra sammanträdet den 19-20 april 2008
Beslutas
- att föreslå kongressen att välja Ingvar Carlsson som hedersledamot
- att tilldela ungdomsledarstipendier enligt förteckning ovan
- att tilldela Rogard- och Collijnplaketter enligt ovan samt Schack-Gideon som tidigare beslutats (se ovan)
b) Parentationer
Ari föredrar de namn som hittills kommit in över avlidna personer sedan förra kongressen.
Diskuteras i vad mån begränsning vid kongressen bör ske till personer som haft funktion av något slag inom
schacket eller om det räcker med att de varit medlemmar i någon schackklubb. Den övervägande uppfattningen
förefaller vara att personerna bör ha haft uppdrag/funktion av något slag inom schacket.
Antecknas följande namn – så här långt – som kommer att omnämnas:
Rolf Martens, Malmö, Olle Smedberg, Helsingborg, Per-Olof Höllfors, Simrishamn, Ebbe Andersson, Malmö,
Sven Platzack, Ystad, Sören Björnlert, SS Allians, Skänninge, Derek Lardot, Schack 64, Haparanda, Sune
Engfors, Sollentuna SK, Leif Nordebrink, Västerås ASK, Karl-Erik Åberg, SS Manhem, Olle Alfredsson, SS
Manhem, Karl-Olof Forsberg, Skellefteå, Rune Fjällström, SS Allians, Skänninge, Jean Persson, Göteborgs SS.
SOA: Antecknas att vid kongressen 2008-07-05 tillkom ytterligare fyra namn:
Stig Sahlin, Uppsala, Lennart Bruse, Örebro, Harry Runström, Tibro, och Nils Eriksson, Uppsala
c) Revisorssynpunkt – Uppföljning av styrelsens m.fl. beslut
Sthig Jonasson framför revisorssynpunkten om behov av bättre systematisk bevakning av styrelsens m.fl. beslut
och effektuerandet av dessa.
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§6

Genomgång av kongressdagordning

1) Kongressens öppnande
- Ari hälsar välkommen
- Nils Posse, borgmästare i Växjö
- Växjö SK
- Parentationer och utmärkelser
- Inledningsanförande av Ari
- SM 2009 i Kungsör
- SM 2010 – Ingen sökande ännu
- Formellt öppnande av kongressen
2) Upprop av kongressombuden
- Niklas förrättar upprop
3) Justering av röstlängden
4) Fråga om stadgeenlig kallelse
5) Val av kongressordförande
- Nils Posse föreslås
6) Val av protokollförare
- Niklas Sidmar föreslås
7) Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
- Kongressen föreslår
8) Fastställande av dagordningen
9) Protokoll från föregående ordinarie kongress 2007
10) 2007 års verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning
- Åberopas utsänd dokumentation
- Sven-Olof kommenterar den ekonomiska redovisningen
- I övrigt lämnas ordet fritt
11) Revisionsberättelse
- Sthig Jonasson redovisar
12) Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet
13) Proposition angående Tidskrift för Schack
- Nils Posse ger Ari ordet
14) Proposition avseende medlemsavgifter
- Avhängig punkt 13
15) Verksamhetsplan och budget
- Åberopas utsänd dokumentation
- Sven-Olof kommenterar budget 2008
- I övrigt lämnas ordet fritt
16) Presentation av nominerade styrelse- och revisorskandidater
- Jens Altnäs presenterar
17) Val av ordförande i styrelsen
18) Val av övriga ledamöter i styrelsen
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19) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
20) Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och sammankallande i denna
21) Kongressens avslutande
- Ari avtackar avgående ledamöter m.fl. samt Nils Posse
- Ari lämnar ordet till företrädare för Kungsör (SM 2009)
- Ari avslutar kongressen.
§7

SM 2010

Ari meddelar att inga sökande finns. Dialog har skett med Eksjö och Uppsala. Båda har tackat nej.
Skara ska undersöka. Växjö kan eventuellt tänka sig återkomma inom något år. Ari meddelar vidare att sedan
tidigare finns Östersundsspåret som ett intressant alternativ mot bakgrund av kommunens tidigare redovisade
generösa inställning med gratis Sporthall och övriga villkor.
Anförs synpunkter på att det blir allt färre intressenter som själva aktivt söker SM-arrangemang. Mot bakgrund
härav lyfts idéer om en central ”kärntrupp” eller SM-stab för nödvändiga vitala funktioner i ett SMarrangemang. Detta också mot bakgrund av principen att SM-tävlingarna ska cirkulera runt landet.
§8

Övriga frågor

a) Disciplinärende 1
Antecknas att Stockholms SF ådömt en medlem disciplinstraff i form av avstängning på visst sätt under 12
månader. Förbundet har underrättat SSF:s regelkommitté (RK) om åtgärden.
SSF:s RK – som har mandat att besluta på styrelsens vägnar – har gjort motsvarande bedömning och beslutat
utfärda motsvarande sanktion vad avser SSF:s tävlingar. RK har tagit fram jämförande underlag i andra
disciplinärenden där avstängning förekommit.
Berörd person i nu aktuellt ärende har begärt att ställningstagandet i stället ska göras av SSF:s styrelse (jfr § 7 i
SSF:s stadgar). Antecknas att ett dylikt beslut enligt § 7 i SSF:s stadgar kan överprövas av kongressen.
Ställningstagande
Styrelsen beslutar ta upp ärendet till prövning i enlighet med § 7 i SSF:s stadgar och utfärdade regler som
beslutats av styrelsen 2006-11-25—26, § 8. Det antecknas att berörd medlem utöver nu aktuellt ärende inte
tidigare ådömts någon disciplinär åtgärd av SSF.
Styrelsen ser i och för sig allvarligt på det inträffade men med hänsyn dels till att det är en förstagångsföreteelse,
dels till det straff som redan utdömts av Stockhoms SF och därmed förenade ekonomiska konsekvenser för
berörd medlem, beslutar styrelsen att med ändring av RK:s beslut nedsätta straffet till en varning att gälla 12
månader från och med i dag den 4 juli 2008.
Med tillämpning av SSF:s stadgar, § 7, och ovannämnda regler 2006-11-25—26, § 8, ska ytterligare detaljer inte
publiceras på schack.se.
b) Disciplinärende 2
Antecknas att vid Schack4an:s riksfinal den 10 maj 2008 i Stockholm förekommit att en spelare i visst lag av
berörd lagledare medvetet tagits ut oriktigt.
Emilia rapporterar från RK-mötet att berörd lagledare tilldelats varning att gälla 12 månader.
Ställningstagande
Styrelsen beslutar ta upp ärendet till prövning, dels mot bakgrund av den uppmärksamhet det fått bland
deltagande skolor från hela landet, dels med hänsyn till dess vittomfattande betydelse för SSF:s fortsatta
ungdomssatsningar och den särskilda vikt som måste läggas vid korrekt uppträdande i olika avseenden.
Styrelsen beslutar på så sätt ändra RK:s beslut att berörd lagledare mot bakgrund av det inträffade vid riksfinalen
2008 inte får fungera som lagledare eller närvara vid kommun- och/eller riksfinal i Schack4an under 12 månader
från och med i dag den 4 juli 2008.
Med tillämpning av SSF:s stadgar, § 7, och utfärdade regler 2006-11-25—26, § 8, ska ytterligare detaljer inte
publiceras på schack.se
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c) Bokprojekt
Bordläggs för dagen. Tas vid nästa sammanträde.
§9

Nästa möte

Hålls i morgon i direkt anslutning kongressens avslutande.
§ 10

Mötets avslutande

Ari tackar för kvällens möte och meddelar att det inte blir någon gemensam middag utan att det är upp till var
och en med ”fria aktiviteter”.
----Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Ari Ziegler

