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   Sveriges Schackförbund 
Styrelsen 

Sammanträde 2008:4 
Växjö 2008-07-05--06 

 
 
 
Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll 
 
Nr 2008:4 
Datum Lördag-söndag den 5-6 juli 2008 
Tid Dag 1: Kl. 15:45-20:00 
 Dag 2: Kl. 09:00-12:00   
Plats Elite Park Hotel, Växjö    
 
Närvarande Ari Ziegler  Förbundsordförande 
 Sven-Olof Andersson 
 Maria Berg 
 Erik Degerstedt 
 Mats Eriksson   
 Jesper Hall 
 Emilia Horn   
 Adriana Krzymowska 
 André Nilsson  1-13 §§   
 Johan Sigeman  1-13 §§ 
 Håkan Winfridsson 
 Inna Agrest 
 Peter Halvarsson 
 Anil Surender 
 Antonia Krzymowska Adjungerad 
 Niklas Sidmar  Adjungerad, 1-13 §§ 
 Kent Vänman  Adjungerad, Kanslichef 
 Jens Altnäs  Valberedningen, 1-13 §§ 
 Jan Wikander  Valberedningen, 1-13 §§  
 
Frånvarande Paul Linde  
 
 
 
§ 1   Mötets öppnande 

 
Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
Ari hälsar Inna Agrest, Anil Surender och Peter Halvarsson särskilt välkomna som nya ledamöter i styrelsen. 
Jesper Hall informerar om praktiska detaljer inför kvällens middag. 
 
§ 2   Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen  fastställs.  
 
Som övriga frågor anmäls: 
- Ari: Disciplinärende härrörande från Stockholms SF och eventuella konsekvensbeslut 
- Jesper: Bokprojekt (tas under § 19 Schack4an)  
- Sven-Olof: Schack4an-statistik (jfr kongressen), Veteranstatistik, AK:s TB 2008/09 
- Ytterligare frågor får tillkomma under hand 
 
§ 3   Föregående protokoll 

 
Protokollet läggs med godkännande läggs till handlingarna.  
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§ 4  Val av protokollförare och justeringsman 
 
Till protokollförare väljs Sven-Olof Andersson och till justeringsman Erik Degerstedt jämte ordföranden.  
 
§ 5 Ekonomisk rapport 
 
Ari inleder med vissa frågor rörande budget 2009 med anledning av  
- dagens kongress och beslutet om medlemstidning  
- beslutet om höjning av medlemsavgiften 30 kr, fr.o.m. 2009 (redovisning i början av 2010)  
- anställningen av Niklas Sidmar 
- beräknad sponsorintäkt (netto). 
 
Sven-Olof lämnar översiktlig rapport beträffande utfallet per 2008-06-16 och åberopar utsända ekonomifiler. 
 
§ 6 Styrelsens arbetsformer 
 
a) Interninformation 
Arbetsutskottet har genom Erik låtit ta fram ett första utkast på spelregler hur internkommunikationen ska skötas 
av innebörd att ”allt är inte offentligt”. Det gäller då främst ärenden under behandling och arbetsmaterial. 
Vidare utkast till policy avseende beslutsfattandet – majoritetsbeslut, enhälligt beslut, reservation mot beslut etc. 
 
Beslutas 
- att ge AU i uppdrag att ta fram förslag till policy för interninformation för styrelsens arbete   
- att beslut tas vid nästa styrelsesammanträde. 
 
b) Årsplanering 
Inriktningen är att ett styrelsemöte hålls i november, två på våren och därefter i samband med kongressen. 
Preliminära datum för det närmaste året: 
- 29-30 november 2008 (plats bestäms senare) 
- 31 januari-1 februari 2009 (plats bestäms enare)   
- 25-26 april 2009 (Kungsör?) 
Riktpunkt är att alla möten ska vara avslutade senast kl. 15:00 dag 2. 
 
c) Förberedelser inför mötena 
Ari meddelar att vi i år på prov har haft ett system med skriftlig rapport från kommittéer m.fl. i god tid innan 
mötena – inklusive rapport av Ari själv. 
 
Jesper anför att vi bör ha en och samma sekreterare vid mötena och att protokoll ska vara klart inom en vecka, så 
att alla beslut blir kända och kan effektueras i rätt tid. Han tar vidare upp ytterligare aspekter på mötesformalia 
och möjligheterna att ta upp skilda frågor e-postledes. 
 
Håkan tar upp jämförelser med tidigare ordning med skriftliga rapporter från kommittéerna som sammanställdes 
och skickades ut i pappersform från kansliet. Aspekter på tillgång till egna skrivare anförs. 
 
Ari sammanfattar 

- Ari gör förberedelser för mötena med precisering av vad som är viktigast för respektive punkt 
- Rapporter m.fl. handlingar sänds per e-post ut tillsammans med dagordningen; önskemål har 

framkommit från en del om utskick per ”vanlig” post, vilket bör tillgodoses av kansliet till berörda 
- Inledande diskussioner så långt möjligt på nätet 
- Kommittéerna rekommenderas att minst fyra gånger per år lägger ut dokumentation på nätet, inkl. 

protokoll eller annan information av vad som pågår inom resp. kommitté 
- Fast sekreterare – Olika namnförslag presenteras   

 
Beslutas 
- att arbeta enligt den inriktning som presenterats ovan av Ari 
- att Sven-Olof tills vidare ska vara ”fast” sekreterare. 
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§ 7 Kommittéval 
 
Beslutas att kommittéer m.fl. funktioner, ledamöter, representanter i olika organ osv. ska vara enligt följande:  
 
a) Presidium 
Ari Ziegler, Erik Degerstedt 
 
b) Arbetsutskott 
Ari Ziegler, Erik Degerstedt, Sven-Olof Andersson, Jesper Hall samt kanslichefen adjungerad 
 
c) Skattmästare 
Sven-Olof Andersson 
 
d) Förbundskapten 
Landslaget = Johan Sigeman 
Damer = Adriana Krzymowska 
Juniorer = Mats Eriksson 
Veteraner = Sven-Olof Andersson  
 
e) Representant i FIDE och ECU 
Ari Ziegler 
 
f) Representanter i Nordiska Schackförbundet (NSF) 
NSF 
Ari Ziegler 
Representant i NSF:s seniorkommitté 
Sven-Olof Andersson 
Representant i NSF:s damkommitté 
Adriana Krzymowska 
Representant i NSF:s skolkommitté 
Se nedan under l). 
 
g) Representanter i Schackakademien 
Ari Ziegler, Sven-Olof Andersson, Erik Degerstedt 
 
h) Representant i Riltonfonden 
Johan Sigeman; suppleant Adriana Krzymowska; ersättare Björn Ansner. Dessa är valda till den 20 juni 2010. 
 
i) Allsvenska kommittén 
Thomas Franzén (ordförande), Sven-Olof Andersson, Stellan Brynell, Björn Gambäck 
Adjungerade Niklas Sidmar, Kent Vänman 
Behov av ytterligare en ledamot har anmälts. Beslut härom vid kommande möte. 
 
j) Utvecklingskommittén 
Erik Degerstedt (ordförande), Mats Eriksson, Inna Agrest (ny ledamot) 
Ytterligare ledamöter får fyllas på. Beslutas i november.  
 
k) Regelkommittén 
Emilia Horn (ordförande), Martin Norbäck, Jonas Sandbom, Berndt Söderborg, Tapio Tikkanen 
 
l) Skolkommittén 
Mats Sjödin (ordförande), Maria Berg, Rebecka Geijer Michaeli, Mats Johansson, Hans-Eric Vaarala 
Representant i NSF:s skolkommitté 
Får utses av kommittén själv. 
 
m) Schack4an-kommittén 
Ny kommitté fr.o.m. i dag. Formellt vad gäller egen budget m.m. dock först fr.o.m. 2009. 
Jesper Hall (ordförande), Per Hultin, Hans Johansson, Rasmus Myklebust, Carl Axel Nilsson, Niklas Sidmar.  
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Maria Berg reserrverar sig mot beslutet att låta anställda hos SSF (Per Hultin, Niklas Sidmar) ingå som 
ordinarie ledamot i kommitté.   
 
n) Korrschackkommittén 
Per Söderberg (ordförande), Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren, Rickard Dahlström, Sebastian Nilsson 
 
o) Tävlingskommittén  
Anil Surender (ordförande), Mats Eriksson, Adriana Krzymowska, Johan Sigeman, Håkan Winfridsson, 
adjungerad Sven-Olof Andersson 
Veterangrupp: Sven-Olof (sammankallande), Håkan Åkvist, Anil Surender plus ev. ytterligare ledamot 
 
p) Informationskommittén 
Peter Halvarsson (ordförande), Maria Berg, Erik Geijer, André Nilsson, Jimmy Mårdell 
Adjungerade Lennart Bonnevier, Antonia Krzymowska, Kent Vänman, Niklas Sidmar 
 
p) Marknadsföringskommitté 
Ny kommitté fr.o.m. i dag. Formellt vad gäller egen budget m.m. dock först fr.o.m. 2009. 
Håkan Jalling (sammankallande), Ari Ziegler  
Ytterligare ledamot/ledamöter kan komma i fråga för beslut vid kommande möte. 
 
q) Landslagssponsorgrupp 
Paul Linde, Inna Agrest 
 
r) Schack4ans sponsorgrupp 
Jesper Hall (sammankallande), Tony Aperia, Per Hultin, Monika Moravcsik 
 
s) Ansvarig för utmärkelser 
Håkan Winfridsson 
 
t) Kontaktperson gentemot LSU 
Maria Berg 
(Erik Degerstedt ingår som revisor i LSU) 
 
u) Folkspel 
Jan Wikander; om möte förläggs till Göteborg får Ari Ziegler representera 
(Erik Degerstedt ingår som suppleant i Folkspels styrelse) 
 
v) Martin Anderssons fond och Erik Olsons fond 
I enlighet statuterna för fonderna väljs som revisorer SSF:s revisorer Robert Söderlund och Stigh Jonasson. 
Formellt ska även särskild styrelse utses på sätt framgår av fondernas stadgar. Inget beslut för dagen. Frågan får 
beredas till kommande sammanträde. 
 
x) Ideellt forum (19 november 2008, Stockholm; Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Swedbank) 
Sven-Olof Andersson, André Nilsson samt i övrigt utifrån de seminarier som kan komma att hållas. 
 
y) Tusenmannakommittén 
Se nedan under § 17 angående SSF-representation i den kommittén. 
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§ 8  Firmateckning  
 
Noteras att personkretsen bör vara densamma som hittills. Specifikationer framgår av bilaga till detta protokoll.  
 
Beslutas 
- att SSF:s firma ska tecknas respektive nedanstående konton disponeras av förbundsordföranden Ari Ziegler, 
skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund, och kanslichefen Kent Vänman, Norrköping, enligt följande: 
 
Två i förening avseende: 
- Slutande av avtal i förbundets namn 
- Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper 
- Öppnande och uppsägning av bankkonto m.fl. konton 
 
Var för sig avseende: 
- Nordea, plusgirokonton (f.n. 2)  
- Nordea, bankkonto (f.n. 1)  
- Swedbank, bankkonton (f.n. Martin Anderssons fond och Erik Olssons fond)  
  
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
§ 9 Kongressbeslut 
 
Ari sammanfattar. 
 
Kongressbeslut 

- TfS blir medlemstidning fr.o.m. 2009 
- Medlemsavgiften höjs 30 kr till 120 kr att inbetalas från distrikten i början av 2010. 

 
På fråga av Mats rapporterar Peter att utvecklingen med medlemsregister går framåt och Kent och Peter avser 
göra en lägesavstämning under kommande vecka. Chessite ger f.n. ett attraktivt intryck. 
 
Kongressens rekommendationer och uppmaningar 

- Vi ska ta fram en tidplan för nedtrappning av US-bidraget, främst SSF:s andel av överskottet från 
Svenska Spel, SSF till förmån för den lokala verksamheten 

- Hur ska vi minsta beroendet av Svenska Spel mot bakgrund av att det är ”riskkapital”? 
- Riksinstruktör och utbildning av klubbfunktionärer 
- Schack4an-statistik; hur många nya medlemmar genereras m.m.? 

 
Diskuteras tolkning/innebörd av US-skrivningen ”komma den lokala verksamheten till del” avseende andelen av 
överskottet från Svenska Spel. 
Kent informerar om läget i utredningen rörande statsbidraget och främst den del som härrör från överskottet från 
Svenska Spel. 
 
Beslutas 
- att Ari författar ett dokument som utvisar hur långt vi hittills nått enligt ovan, inkl. definitionsfrågor etc. 
- att vi tillför en dialogpunkt om SSF:s beroende av Svenska Spel-pengarna 
 
§ 10 Fastställande av besluts- och delegationsordning 
 
Erik presenterar ett uppdaterat förslag till den besluts- och delegeringsordning vi har i SSF; tidigare behandlad 
vid styrelsemöte 2007-07-07—08 och fastställd vid styrelsesammanträde 2007-09-08—09, § 12. 
Vissa kompletteringar har skett till denna. I det nya förslaget föreslås en redaktionell ändring föreslås beträffande 
utmärkelser. 
 
Beslutas 
- att fastställa den uppdaterade versionen av besluts- och delegationsordning med tillägg för den redaktionella 
ändringen beträffande utmärkelser 
- att den nya versionen biläggs detta protokoll. 
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§ 11 Rapporter 
 
En del kompletterande synpunkter lämnas utöver tidigare skriftliga rapporter inför styrelsemötet. 
 
Jesper 
Chess for networks 
- Det kommer en ny version som ska ha beaktat Jespers synpunkter till viss del 
- Jesper bevakar de förändringar som avses göras 
 
Emilia 
OS i november – regeländringar, bl.a. 
- Spelare måste infinna sig vid rondstart 
- Remi får ej tas före drag 30 
 
Adriana  
- Svarar för uttagningen av damlaget i OS 
 
Antonia 
- Svarar för pressmeddelande rörande OS och uttagna lag  
- Arrangör till juniorallsvenskan - SK Rockaden, Stockholm, åtar sig arrangemanget 
 
§ 12 Handlingsprogram 2012 
 
Jesper 
Handlingsprogrammet innehåller många frågor/aktiviteter och prioriteringar kan från tid till annan behöva göras 
för att lyfta fram vad som bör särskilt fokuseras på. 
 
Beslutas 
- att fastställa handlingsprogrammet 
- att utvärdering ska göras under augusti-september av AU 
- att vi därefter får överväga särskilda prioriteringar. 
 
§ 13 Tidskrift för Schack (TfS) 
 
Den nyutnämnde redaktören Niklas Sidmar rapporterar. 
 
- Första numret 2009 bör utkomma under februari 
- ”Får göra den typen av material som jag är bäst på” 
- Innebär minskning av partier, analyser och internationella evenemang 
- Innebär bättre breddanpassning 
- Bildmaterial kan få ökad betydelse 
 
Vi fortsätter framöver att gemensamt diskutera TfS och får fundera vidare på hur vi från SSF:s sida vill använda 
TfS som ett redskap för att nå olika målgrupper utifrån våra visioner, mål och handlingsprogram. 
 
Efter styrelsemötet men innan justering av detta protokoll har e-postledes aktualiserats frågan om att snarast till 
Patent- och Registreringsverket (PRV) anmäla ändring av utgivare för TfS från Lars Grahn till Niklas Sidmar. 
Ägaren (SSF) till en periodisk skrift har alltid ansvar för att en fysisk person utses att vara utgivare, vilket 
innebär att ha det juridiska ansvaret för vad som trycks i skriften (jfr t.ex. dagstidningars ”redaktör och 
ansvarig utgivare”). Bestämmelser om detta finns i Tryckfrihetsförordningen (1949:105), närmast i 5 kap. 
 
Beslutas 
- att utse Niklas Sidmar som utgivare av TfS 
- att inte nu ta ställning till ställföreträdande utgivare (jfr 5 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen).   
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§ 14 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen samt Medlemsgreppet 
 
Kent rapporterar. 
 
Statsbidraget 

- Inte så mycket nytt  
- Ansökan ska vara inne senast den 31 augusti 2008.  
- Två nya villkor  

o Ska lämnas digitalt 
o Adressuppgift ska anges för varje förening 

 
Revisorerna har gått igenom medlemsredovisningar och summerat sina anmärkningar. Bl.a. vill de ha en 
fördjupad granskning av en förening som uppgett samma betalningsdatum för samtliga sina medlemmar. 
 
Medlemsbegreppet 
Hur med medlem som redovisats för två år men för en och samma betalning (gäller främst Schack4an-
medlemmar). Avser ”säsongmedlemskap” (höst/vår). 
Vi har från SSF:s sida godtagit förfaringssättet men samtidigt öppet redovisat förhållandet till revisorerna och 
Ungdomsstyrelsen så får vi förhoppningsvis bekräftelse på om det ur deras synvinkel är godtagbart eller inte. 
 
§ 15 Schack-OS 2012 
 
Ari informerar. 
 
Inget egentligt nytt att rapportera. Det kan dock befaras att intresset från Stockholms stad minskat och därmed 
möjligheterna att stå fast vid intresseanmälan/ansökan. 
 
Beslutas 
- att Ari följer händelseutvecklingen beträffande Schack-OS i allmänhet och Stockholmsfrågan i synnerhet   
- att Ari i förekommande fall i samråd med Stockholms SF och AU återkallar ansökan till FIDE i god tid innan 
FIDE-kongressen och det datum som gäller för betalning av ansökningsavgiften. 
 
§ 16 Sponsring 
 
a) ChessBase 
Ari meddelar att ChessBase-artiklar har kommit till kansliet. Ska fördelas på svenska elitspelare m.fl. enligt 
särskild förteckning. 
Motprestation för ChessBase är att spelarna ska skriva rapporter m.m. 
 
Jesper meddelar att Paul Linde enligt muntligt avtal med IBM ska sponsra Nils Grandelius med ny dator.  
 
b) Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
Treårsavtal klart med möjlighet till förlängning om vi ”sköter korten väl”. 
SSF har ett ansvar för att lämna motprestation på lämpligt sätt. Förslag och idéer välkomnas. 
 
Beslutas 
- att Ari delger styrelsen avtalet med Öhrlings PWC 
- att vi samtliga inom SSF-styrelsen m.fl. lägger manken till att ge goda förslag och idéer på motprestationer 
- att pressinformation ska tas fram och förmedlas.  
 
c) Lathund 
Jesper rapporterar. 
Jesper och Peter Hlawatsch skriver ihop en lathund för sponsring, en broschyr att delas ut till föreningar m.fl. för 
lokal sponsring. Ska vara klart till höstsäsongen. 
 
d) Lathund skatteregler 
Som komplement till lathunden ovan ska Sven-Olof ta fram en kortfattad lathund på vilka skatteregler som finns 
att beakta, såsom reklamskatt, avdragsrätt för sponsring m.m. 
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§ 17 Tusenmannaschacket 
 
Maria informerar. 
 
Tusenmannakommittén har bestämt att Tusenmannaschacket ska ges en ny form och genomföras i Fryshuset, 
Stockholm, under november 2009.  
Tankar finns om att eventuellt samtidigt (dag 2) genomföra SM i Snabbschack och andra aktiviteter (t.ex. 
seminarier). 
Tusenmannakommittén ansvarar (SSF-representanter hittills = Maria och Adriana). 
Adriana meddelar att hon önskar frånträda uppdraget som SSF-representant i Tusenmannakommittén. 
 
Hur ska SSF gå in i evenemanget? 
- Seminarier (lördag e.m., spelöppningar) 
- Schack4an-utbildning/lärare 
- Kommittésammanträden 
 
Beslutas 
- att Maria även fortsättningsvis ska vara SSF:s representant i Tusenmannakommittén 
- att Ari efter eget gottfinnande deltar vid möten med Tusenmannakommittén 
- att vi verkar för ett samtidigt genomförande av SM i Snabbschack, dock utan ekonomiska åtaganden för SSF 
- att tilldela Stockholms SF Snabbschack-SM 2009 
- att vi verkar för medverkan av sponsorer 
- att vi genomför sidoaktiviteter; på lördagen ev. två parallella seminarier; på söndagen någon typ av konferens 
- att vi genomför en Schack4an-utbildning under samma helg 
- att vi budgeterar 20 tkr för samtliga aktiviteter den helgen, förutom aktiviteter som kan gå på andra 
budgetmedel (t.ex. schack4an-utbildning) 
- att Maria får för SSF:s räkning ansvara för sidoaktiviteterna till Tusenmannaschacket 2009 
 
§ 18 SM 2010 
 
Ari meddelar att någon sökande ännu inte finns. 
 
Diskuteras SM i framtiden ur olika aspekter – Olika tankar framförs om skilda saker, några axplock  

- Erfaren ”SM-stab” i SSF:s regi i samarbete med lokala funktionärer? 
- Hyra konferensanläggning 
- Ekonomin för att kunna genomföra SM 
- Vikande deltagarsiffror 
- Nytt koncept för SM? 
- Kringaktiviteter – lagaktivitet (blixt, fotboll, m.m.) 
- Boendeformer - hotell, stugby, skola 
- Inbjudan, annonsering – i god tid! 
- Korta ner vissa grupper tidsmässigt/rondantal? 
- Överge tvåveckorskonceptet? 

 
Beslutas 
- att TK får i uppdrag att till kommande sammanträde överväga och ta fram idéer och förslag på eventuella 
förändringar vad gäller SM-tävlingarna. 
 
§ 19 Schack4an – Fonder,  statliga bidrag, ”Schack4an-bok” 
 
Ari informerar om den möjlighet som Sören Mellstig, Schackakademien, rekommenderat, att söka medel från 
exempelvis fonder av olika slag för lämpliga projekt. 
 
Diskuteras i vad mån vi ånyo kunde efterforska dylika möjligheter – gäller inte bara på riksnivå utan kan också 
gälla verksamhet på lokal- eller distriktsnivå.  
 
Kent informerar om ”Allmänna arvsfondsdagen” i höst och där vi kanske bör vara företrädda. 
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Jesper informerar om projektet ”Schack4an-bok”. UK har budgeterat medel för detta.  
Boken ska finnas med i Schack4an-lådan, dvs. en bok till varje klass. Vidare ska boken finnas att köpa hos 
kansliet för max. 60 kr. SSF inhandlar 1700 ex. av boken för 50 kr plus moms. 500 delas ut gratis. 
På Schack4ans hemsida ska möjlighet finnas att lösa uppgifter i anslutning till kapitlen i boken.  
Schack4an-kommittén behandlar ”bokfrågan” på sitt sammanträde i eftermiddag. 
 
§ 20 Distriktslyftet 
 
Ari informerar. 
 
I handlingsplan 2012 anges att vi under hösten ska ha klart ett förslag på hur vi kan hjälpa svagare distrikt. 
Konstateras att utvecklingskommittén har detta på sitt bord och behandlar frågan på ett möte under september. 
 
§ 21 Ledarfrågan 
 
Ari återkopplar till sin vision att vi ska ha flera personer som på klubbnivå engagerar sig i schacket. Ari ska 
lägga särskilt fokus på detta under resten av året. 
 
Synpunkter anförs  

- Processen redan är i gång genom Schack4an, som dels genererar ett behov av ledare men dels även i sig 
skapar nya ledare. 

- Den tidigare distriktsinstruktörsrollen – hur ser den ut i dag på olika håll i landet? 
 
§ 22 Övriga frågor 
 
a) Folkspel 
Se § 7 u). 
 
b) Vänskapslandskamp mot Finland lördag 13 september 2008 på Åland  
Håkan rapporterar. 

- Inbjudan har lagts ut i SM-lokalen och finns även på SSF-hemsidan. 
- Pris 345 kr/person på dubbelrum och 690 kr/enkelrum. 
- Finland hade fått vissa problem med färjan och återresetidpunkt – har nu lösts 
- I dagsläget finns ca 20 personer anmälda. Håkan hyser gott hopp om att vi når 60 deltagare. 
- Inbetalning till SSF senast den 31 juli av anmälningsavgiften enligt ovan. 
- Mer detaljerad info finns på SSF-webbplatsen och på SchackSnack. 

Diskuteras SSF-representation med anledning av jubileet (Finlands SF 60 år) – Ari? 
 
Beslutas 
- att Ari representerar SSF vid jubileumsevenemanget. 
 
c) Schack4an-statistik och statistik Veteran 
Sven-Olof åberopar kongressbeslutet rörande Schack4an-statistik – hur många nya medlemmar genererar 
Schack4an? Vidare det önskemål som finns om bättre möjligheter att följa utvecklingen på senior-/veteransidan 
(antal 60+ för herrar, 50+ för damer, adress- och kontaktuppgifter m.m.). 
 
Kent meddelar att dylika frågor kommer att lösa sig när ny medlemsregistreringsfunktion ska börja användas för 
2009 års redovisningar. 
 
d) AK:s tävlingsbestämmelser 
Sven-Olof informerar om de smärre korrigeringar som skett vid senaste AK-mötet den 3 juli. Styrelsen har inga 
erinringar mot uppdateringarna. 
Emilia efterlyser en formell remiss till RK på AK:s tävlingsbestämmelser i sin helhet för säsongen 2008/09, 
vilket Sven-Olof utlovar.  
 
e) Alexander Jogrens sida - borjaspelaschack.nu 
Håkan frågar om tillgången till denna webbplats. 
Svar ges att den avses länkas från www.schack.se. 
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f) Utmärkelser 
Tillkommande förslag på utmärkelser: 
Rogard guld – Lars Grahn 
Collijn brons – Rune Lindqvist 
 
Beslutas 
- att tilldela utmärkelser i enlighet med förslaget. 
 
Avtackning av avgående ledamöter 
I anslutning till punkten om utmärkelser lyfts frågan om styrelsens avtackning av de ledamöter som avgått i och 
med gårdagens kongress. 
  
g) Konferensen LSU Re:flex 
Maria har e-postat information till styrelsen med inbjudan till konferensen den 26-28 september 2008 i 
Stockholm. Konferensen avses handla om normer och mångfald i Sveriges ungdomsorganisationer. 
 
Beslutas 
- att Maria får delta vid LSU-konferensen Re:flex. 
 
§ 23 Mötets avslutande 
 
Ari tackar för deltagarnas engagemang under dessa två mötesdagar, som vanligt fyllda med många intressanta 
frågor. 
 
- - - - - 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Erik Degerstedt  Ari Ziegler 
 
 
 
BILAGA (intern handling) 
Förteckning över konton m.m. och firmateckningsrätt  


