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§ 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 tillkännager att det nu definitivt 
är hans sista styrelsesammanträde som ordförande för SSF.  
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Ari meddelar förslag på ett par punkter under Övriga frågor. 
Dagordningen  fastställs och motsvarar punkterna i detta protokoll. 
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§ 3 Föregående styrelseprotokoll 
 
Protokollet den 24—25 april 2010 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. 
 
§ 5 Utmärkelser m.m.  
 
Håkan meddelar att förslag/ansökningar finns enligt följande: 
 
Rogard, silver (Rogardplakett = insatser av engångskaraktär) 

Axel Smith, Lund (överledare för SM 2010) 
 
Collijn, guld (Collijnplakett = insatser minst 10 år på riks-, distrikts-, resp. klubbnivå) 

Jonas Sandbom, Per Söderberg och Tomas Carnstam 
 
Antecknas att vid morgondagens kongress kommer  

- att utdelas ungdomsledarstipendier enligt SSF:s beslut 
- att utdelas Riltonutmärkelser (Berndt Söderborg) 
- att hållas parentationer enligt särskild lista. 

 
Beslutas 

- att tilldela Rogard- och Collijn-utmärkelser enligt förslagen ovan; plaketter graveras med namn och årtal. 
 
§ 6 Genomgång av kongressdagordning 
 
Ari redovisar. 
 
1) Kongressens öppnande 

- Ari inleder 
- Tove Klette, kommunalråd i Lund 
- Ellinor Frisk för SM-arrangörerna hälsar alla välkomna  
- Ari håller parentation 
- Ari delar ut SSF-utmärkelser 
- Berndt Söderborg delar ut Rilton-utmärkelser 
- Ari håller inledningsanförande 
- SM 2011 i Västerås och ännu ingen sökande för 2012-2013 
- Ari förklarar mötet öppnat 

 
2) Upprop av kongressombuden 
 
3) Justering av röstlängden 
 
4) Fråga om stadgeenlig kallelse 
 
5) Val av kongressordförande 

- Ari föreslår Tove Klette, kommunalråd i Lund 
 

6) Val av protokollförare 
- Niklas och Sven-Olof anmäler förhinder; Erik väljs som styrelsens förslag till kongressekreterare 
   

7) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 
- Kongressen föreslår två namn 

 
8) Fastställande av dagordningen 

- Inget utrymme för övriga frågor; däremot kan verksamheten diskuteras under punkterna 12 och 17 
 
9) Protokoll från föregående ordinarie kongress 2009  
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10) Återremitterad medlemsansökan från Dalslands och Sydvästra Värmlands SF 

- Ärendet får anses ha förfallit 
  

11) Överklagan av styrelsebeslut rörande disciplinärende 
- Styrelsens yttrande åberopas 

 
12) 2009 års verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning  

- Åberopas utsänd dokumentation 
- Sven-Olof kommenterar den ekonomiska redovisningen 
- I övrigt lämnas ordet fritt 

 
13) Revisionsberättelse (bilaga, i verksamhetsberättelsen) 

- Sthig Jonasson redovisar 
 
14) Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet 
 
15) Propositioner 

a) Medlemsavgifter 
b) Styrelsen (antal ledamöter) 
c) Valberedningen (antal ledamöter) 
d) Allsvenska serien (Superettan m.m.); även överklagande rörande minskningen av antalet lag i Elitserien  

 
16) Motioner 

a) Värmlands SF angående medlemsavgifter (tas samtidigt med punkt 15 a) 
b) Värmlands SF angående eventuell omorganisation 

 
17) Verksamhetsplan och budget 

- Informationspunkt 
 
18) Presentation av nominerade styrelse- och revisorskandidater 
 
19) Val av ordförande i styrelsen 

- Anil Surender förväntas som ende kandidat bli vald 
 
20) Val av övriga ledamöter i styrelsen 

- Noteras propositionen om stadgeändring och förslaget att den ska tillämpas i två steg med början redan 
i år; valberedningen har tagit fram nomineringslista med utgångspunkt från oförändrat antal 
styrelseledamöter (13) i år, dvs. sju namn, varav ett fyllnadsval på ett år efter Jesper Hall;  Sven-Olof 
anmäler sitt övervägande att vid minskning redan i år avstå från att kandidera. 

  
21) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
22) Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och sammankallande i denna 
 
23) Kongressens avslutande 

- Ari avtackar avgående ledamöter m.fl. samt kongressordföranden (Tove Klette) 
- Ari överlämnar ordet till nyvalde SSF-ordföranden (Anil Surender) 
- Ari lämnar ordet till företrädare för Västerås - Kongress och SM 2011  
- Ari avslutar kongressen. 

  
§ 7 SM 2011 och 2012 
 
Noteras att Västerås är klart för SM 2011. Ingen intresseanmälan föreligger ännu för SM 2012. Årets upplägg av 
SM-tävlingarna kommer att utvärderas och erfarenheterna blir värdefulla för nya arrangörskandidater.  
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§ 8 Övriga frågor 
 
a) ECU 
Ari tar upp frågan om vilken kandidat SSF bör stödja vid valet av ECU-ordförande vid kongressen i september. 
Tre kandidater finns att välja på. 
 
Beslutas 

- att SSF tar ställning för ordförandekandidat vid nästa styrelsemöte i september 2010. 
 
b) ChessBase – Schack på Internet 
Ari redogör för den fortsatta händelseutvecklingen rörande Schack på Internet och den preliminära 
överenskommelse som finns med ChessBase, innebärande 

- att SSF köper ett visst antal licenser à 10 Euro/styck (ordinarie pris 30 Euro) 
- att SSF sedan säljer licenser till de medlemmar som vill delta för t.ex. 15 Euro/styck 
- att rätten innefattar möjlighet att ordna egna turneringar, även via t.ex. schackradio, schack-TV 
- att SSF kan nå ett syfte att rekrytera flera medlemmar till SSF; t.ex. finns i dag ett antal personer som 

har konton i ChessBase och som skulle kunna fås att ansluta sig till SSF genom ”virtuell” schackklubb 
eller distriktsförbund 

- att SSF kan köpa licenser successivt – inget krav på stor volym på en gång 
- att även barn kan anslutas – jfr det ”svenska rummet” med Fritz & Felix; gratis spel; vore tänkbart upp 

till 18 års ålder; Frits & Felix finns även i en andra version med mer avancerade övningar. 
 
Diskuteras även möjligheterna med Schacklandet (Robert Danielsson). Ari redovisar sammanfattningsvis sin 
uppfattning att det här vore bra för svenskt schack – bra att medverka i och att nå nya medlemmar. 
 

Beslutas 
- att den nya styrelsen får gå vidare med förslaget 
- att en särskild arbetsgrupp eventuellt kan bildas för mer konkreta detaljer. 
 
c) FIDE-president 
Ari återkopplar till underhandsdiskussioner rörande de olika kandidaterna till FIDE-president. Valet sker vid 
kongressen i september i samband med OS.  
 
Beslutas 
- att SSF stödjer Karpovs kandidatur. 
 
d) Skattmästarrollen 
Sven-Olof återkopplar till den diskussion som inletts under våren rörande behov eller ej av en skattmästare. 
Detta mot bakgrund av kansliets numera tekniskt utvecklade funktioner för ekonomiuppföljning m.m. I Anils 
organisationsförslag har rollen berörts och därefter under hand ifrågasatts i dess hittillsvarande utformning, som 
har varit en slags ekonomisk controller för uppföljning, analys, bokslut och samordning av budgetarbetet, medan 
allt löpande redovisningsarbete och kassafunktioner sköts av kansliet.  
 
Sven-Olof tar även upp den omständigheten att funktionerna som ordförande och skattmästare är föreskrivna i 
stadgarna och att det mot den bakgrunden vore följdriktigt att båda dessa funktioner valdes av kongressen. 
Alternativt – som kansliet varit inne på under våren – kan ifrågasättas om skattmästarrollen numera behövs. 
Därför kan övervägas en proposition om dess avskaffande till kommande kongress – eller om att kongressen 
väljer såväl ordförande som skattmästare. Det anses vidare inte helt klart huruvida innehållet i rollen som 
skattmästare ”ägs” av kongressen eller styrelsen.  
Styrelsen uttalar i sistnämnda del att den utgår från att mandat att beskriva innehållet i funktionen tillkommer 
styrelsen 
 
§ 9 Nästa möte 
 
Antecknas att styrelsemötet efter kongressen hålls på söndag den 4 juli i Victoriastadion, kommentatorsrummet, 
kl. 09-12. 
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§ 10 Mötets avslutande 
 
Ari tackar för detta möte, för hans del det sista styrelsesammanträdet med SSF och han tycker det varit en 
mycket intressant och händelserik erfarenhet att få arbeta tillsammans med styrelsen för schackets utveckling i 
Sverige. 
 
- - - - - 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
Sven-Olof Andersson   Erik Degerstedt  Ari Ziegler 
 
 


