
 
 
Protokoll – CS-möte 17-18 augusti 2013 
 
Närvarande   
Carl Fredrik Johansson, ordförande 
Lennart Berglind 
Cajsa Elfverson 
Håkan Jalling 
André Nilsson 
Sebastian Nilsson 
Harry Schüssler (ej punkt 7, 8c-e, 15) 
Håkan Winfridsson 
Jesper Hall (adjungerad) (ej punkt 9) 
Niklas Sidmar (adjungerad) 
 
Frånvarande   
Lennart Beijer 
Kent Vänman 
 
Tid   
Lördag 17 augusti 13.00 – söndag 18 augusti 12.00 
 
Plats   
Hotell Gillet, Uppsala  
 
1. Mötets öppnande 
Carl Fredrik Johansson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Val av mötesfunktionärer 
Niklas Sidmar valdes till protokollförare och André Nilsson utsågs att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 
 
3. Rapporter  
I fortsättningen ska rapportpunkten klaras av genom att rapporter lämnas skriftligt, helst senast två 
veckor före mötet. 
a) Kommittéerna 
IK  - Under våren och sommaren har vi haft problem med vår server, bland annat har utgående mail i 
vissa fall inte fungerat. Problemen verkar dock vara åtgärdade nu.  
IK undersöker alternativ till Skype och har provat Google Hangout som kommer att rekommenderas 
till kommittémöten.  
En del problem uppstod med livesändningen av SM då en ny modell för livesändning och 
livestreaming från kommentatorsrummet användes. 
TK- Lottningen till Allsvenskan är publicerad och sammandragsorterna är klara. Elitserien och 
Superettan börjar med sammandrag i Västerås och slutar med sammandrag i Malmö.  
När det gäller antalet lag i allsvenskan är den långsiktiga trenden svagt vikande. 
SK- SK har tagit itu med en del äldre ärenden, bland annat frågan om Hasse Alfredsons 
instruktionsfilmer från sjuttiotalet.  



Schackfyrans fokusområden det kommande året har bestämts och SK kommer att satsa på att 
stimulera skolklubbar att arrangera skolmästerskap. 
Betänketid med tillägg kommer att införas generellt i SSF:s skoltävlingar. 
EK- EK har haft ett kort avstämningsmöte där man bland annat diskutera uttagningskriterier till 
landslagsuppdrag och deltagandet i OS 2014. 
KK- KK hade ingenting att rapportera. 
b) Kansliet 
Kansliet hade ingenting att rapportera. 
c) SM 
Årets SM i Örebro genomfördes till belåtenhet med drygt 800 starter. De arrangerande 
Örebroklubbarna svarade för ett mycket trevligt och uppskattat arrangemang. Vissa problem med 
livesändningen samt störande ljud från caféet var de enda klagomålen som nämndes. 
En enkät gällande antal ronder och speldagar i de olika klasserna genomfördes. Enkätens tydligaste 
slutsats var att det finns klar majoritet i Mästarklassen för att spela nio ronder på nio dagar. 
Nästa år arrangerar Visit Södra Dalarna SM i Borlänge med ett liknande upplägg som i Falun 2012, 
där SSF denna gång kommer att ha huvudansvaret för tävlingsdelen av arrangemanget. 
d) Kongressen 
Det strategidokument som kongressen har antagit gicks igenom och diskuterades kort. Carl Fredrik 
Johansson kommer att skriva för schack.se om den nya styrelsens syn på dokumentet. Därefter bör 
en diskussion om hur man kan jobba med strategifrågorna på lokal och regional nivå tas upp med 
främst distrikten. 
e) Övrigt 
Inga övriga rapporter förelåg. 
 
4. Kommittéer och kommittéstruktur 
André Nilsson redogjorde för nuvarande kommittéstruktur, som har ändrats en del under de senaste 
åren. De flesta kommittéerna är i huvudsak nöjd med nuvarande struktur. Den kommitté som ligger 
närmast till hands att förändra är Skolkommittén som bland annat innehåller Schackfyran och 
skolklubbsprojektet. 
Andrés förslag är dock att vi behåller nuvarande kommittéstuktur och låter kommittéerna organisera 
arbetet på det sätt som passar dem bäst.  
Styrelsen beslutade att vi tillsvidare fortsätter med nuvarande kommittéstruktur. 
 
Till ordförande i Tävlings- och regelkommittén valdes Håkan Jalling. 
I övriga kommittéer gäller de val som gjordes på julimötet. I Elitkommittén försöker Carl Fredrik 
Johansson att tillsammans med Anders Pettersson så fort som möjligt hitta en ersättare till Anders 
som inte vill sitta kvar. Sebastian Nilsson kvarstår som ordförande i KK, men försöker att hitta en 
ersättare inom kommittén. 
 
Valen gäller fram till nästa styrelses första möte efter det konstituerande mötet. 
 
Damgruppen och Veterangruppen fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare, utan direkt 
koppling till någon kommitté. 
 
Harry Schüssler valdes in i EK med ansvar för Talangutveckling, som förs in i EK:s ansvarsområde. 
 
Utvecklingsprojekt tas bort från SK:s ansvarsområde och ligger i fortsättningen direkt under 
styrelsen. 
 
Protokollkrav gäller som tidigare för kommittémöten. Beslut som fattas mellan mötena eller 
delegerade beslut, som förbundskaptenernas uttagningar, ska också dokumenteras, exempelvis 
genom att rapporteras på kommittémöte. 



 
Cajsa Elfverson utsågs till ansvarig för att strategidokumentet som fastställdes av kongressen 
efterlevs i styrelsens arbete. 
 
 
5. Rådgivande organ 
Jesper Hall föreslog att ett pedagogiskt råd och ett tekniskt råd inrättas för att i första hand stödja 
projektet Schacknätet, men även SSF:s övriga verksamhet i mån av behov och möjlighet. 
a) Tekniskt råd 
Till det tekniska rådet utsågs Lucas Wickström, Anders Johansson och Petter Schiller. 
b) Pedagogiskt råd 
Till det pedagogiska rådet utsågs Robert Danielsson och Brjann Sigurgeirsson.  
Jesper Hall är kontaktperson gentemot båda dessa råd. 
 
6. Ekonomi  
a) Prognos 2013, Budget 2014 
Niklas Sidmar redogjorde för det ekonomiska läget. En aktuell prognos visar ett överskott för 2013 på 
ungefär 250.000 kronor, alltså ca 100.000 kronor sämre än budget. Det finns dock en viss marginal på 
en del utgiftskonton och hur utfallet slutligen blir beror mycket på hur den nya styrelsen väljer att gå 
vidare med en del frågor som påbörjats av den föregående. 
För 2014 är de grundläggande förutsättningarna ungefär samma som 2013. Niklas och Sebastian 
Nilsson kommer att skicka ut en grovbudget för 2014 som kommittéerna kan utgå från i sitt 
budgetarbete, och kommittéerna ska sedan lämna sina önskemål ungefär en månad före nästa möte. 
b) Ny ekonomisk organisation på grund av bidragsregler 
Carl Fredrik Johansson redogjorde kortfattat för Ungdomsstyrelsens bidragsregler och vilka 
möjligheterna att öka bidragen som kan finnas, exempelvis genom att bilda ett separat förbund för 
skolschacket. Hans förslag var att en konkret utredning görs av olika tänkbara sätt att öka de statliga 
bidragen.  
Carl Fredrik och Harry Schüssler uppdrogs dels att anlita en extern person som kan utreda alla 
ekonomiska och organisatoriska aspekter inför nästa möte, dels att se till att mer SSF-specifika 
aspekter utreds internt, exempelvis med hjälp av kansliet. 
c) Sollentuna SK, ansökan om bidrag/avskrivning av skuld 
Håkan Winfridsson redogjorde kort för bakgrunden till ärendet. Sollentuna SK beviljades hösten 2012 
bidrag för deltagande i Kadett-OS med ett flicklag, och sökte därefter bidrag för ytterligare kostnader 
som tillkommit senare. EK avslog då tilläggsäskandet och nu har Sollentuna tagit upp frågan igen.  
Styrelsen beslutade att konfirmera tidigare beslut och avslå ansökan. 
d) Kostnader för CS- och kommittémöten 
Harry Schüssler föreslog att man ska sträva efter att minimera kostnaderna för möten så mycket som 
möjligt, genom att de förtroendevalda styrelseledamöterna dels inte ska ha möjlighet att uppbära 
traktamente, dels ska uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt själva stå för sina omkostnader 
i samband med sammanträden. Styrelsen ansåg att vi bör behålla nuvarande regler, men med 
ambitionen att minimera kostnaderna exempelvis genom att bo privat när så är möjligt. 
 
7. Projektet Schacknätet 
Jesper Hall redogjorde för projektet Schacknätet som beviljats bidrag från Allmänna Arvsfonden med 
608.000 kronor per år i två år (med förnyad ansökan för år två). 
Klostergårdsskolan i Lund, Kvarnbyskolan i Rinkeby och Örnässkolan i Luleå är pilotskolor och 
tillsammans med dessa ska vi bland annat ta fram instruktionsfilmer samt utveckla och ta fram 
metoder för skolklubbarna att tävla via internet. 
En projektledningsgrupp utses bestående av Jesper Hall (projektledare), André Nilsson och Martin 
Göransson. Gruppen rapporterar till CS och punkten kommer att finnas med som rapportpunkt på 
samtliga styrelsemöten framöver. Dessutom kommer Jesper att blogga om projektet hos Allmänna 



Arvsfonden, vilket är ett krav från bidragsgivaren. 
 
8. Schackledarutbildning 
a) Högskoleutbildning våren 2014  
Malmö Högskola är beredd att till våren 2014 köra en högskoleutbildning för schackledare i form av 
en uppdragsutbildning på 7,5 poäng enligt det så kallade Bolognasystemet. 
Vi meddelar Malmö Högskola att SSF vill delta, och kommer att diskutera vidare hur arbetet med 
kursen ska lösas, då Jesper Hall redan är hårt belastad av andra arbetsuppgifter. Jesper och Carl 
Fredrik Johansson ser till att ansökan om bidrag görs från i första hand Schackakademien. 
b) Försöksprojekt i Västmanland och Skåne 
Lennart Berglind redogjorde kort för de idéer om ledarrekrytering som han, Robert Danielsson och 
Jesper Hall tog fram under förra året. Olika grupper med potentiella ledare identifierades och Jesper 
har tagit fram förslag på hur man konkret kan gå vidare. Skåne och Västmanland är sedan tidigare 
vidtalade som pilotområden, men för närvarande är ingenting bestämt om fortsättningen 
André Nilsson får i uppdrag att kontakta Skånes SF och Skolkommittén tar därefter fram ett förslag 
på hur vi går vidare med projektet. 
c) Tränarlicenssystem  
Jesper Hall redogjorde för en idé till tränarlicenssystem som går ut på att ungdomar respektive vuxna 
i fyra steg licensieras som schacktränare. 
Skolkommittén tar fram ett färdigt förslag på hur vi ska gå vidare med detta. 
d) Lärarutbildning 
Jesper Hall redogjorde kort för hur arbetet med att utbilda pedagoger inom skolklubbsprojektet går 
till. 
e) Information i TfS  
André Nilsson tog upp ett förslag om att använda Tidskrift för Schack för att sprida information om 
idéer för klubb- och ungdomsledare, antingen i ett särskilt temanummer utanför ordinarie utgivning, 
eller på annat sätt. 
Styrelsen var positiv till förslaget, men definitivt beslut fattas i samband med budgetdiskussionerna 
vid nästa möte. 
 
9. Rättigheter för Schackma Gandhi 
Harry Schüssler redogjorde kort för bakgrunden till diskussionerna om det Schackma Gandhi-material 
som Jesper Hall tog fram innan han blev anställd. Harry föreslog ett licensavtal där SSF betalar en 
årlig summa för användandet av materialet och Schackma Gandhi-figuren snarare än att köpa loss 
materialet. 
Harry fick i uppdrag att förhandla vidare med Jesper om ett sådant licensavtal. 
 
10. Internationellt samarbete 
Harry Schüssler gick kort igenom de olika internationella organ som vi har möjlighet att engagera oss 
i. Bland annat är det vår tur att ta över ordförandeskapet i Nordiska SF 2015, och årliga kongresser 
hålls för Fide och ECU där vi har möjlighet att delta. 
Styrelsen anser att vi normalt inte ska ta några kostnader för deltagande i dessa organ, utan deltar 
främst om någon ändå är på plats eller är beredd att åka på egen bekostnad. Harry och Carl Fredrik 
Johansson ansvarar för att frågan om deltagande löses från fall till fall. 
 
11. Nationellt GP 
André Nilsson föreslog att en del av de större öppna tävlingarna samordnas i en nationell GP-serie. 
André anser att omkring 100.000 kronor i så fall skulle behöva tillföras från sponsorer, bidragsgivare 
och SSF. 
SSF skulle då kunna ställa krav på de tävlingar som vill ingå, vilket skulle höja kvaliteten på 
tävlingarna, och GP-serien i sig skulle kunna stimulera till ökat deltagande. 
TK fick i uppdrag att ta fram ett färdigt förslag på upplägg inför budgetmötet.  



 
12. Schackfyrans riksfinal 
Schackfyrans riksfinal har de två senaste åren gått i Västerås, men Västerås SK har sagt upp avtalet 
inför 2014. André Nilsson redogjorde för bakgrunden samt de diskussioner som har förts mellan SSF 
och Västerås SK. Västerås har förklarat sig villiga att ta hand om arrangemanget mot ett 
arrangörsbidrag på 25.000 kronor, det vill säga med samma villkor som gällde 2013. 
Styrelsen beslutade att acceptera Västerås bud. 
André Nilsson deltog inte i beslutet. 
 
13. Jubileumsaktiviteter 2017/SM-ansökan. 
Håkan Winfridsson redogjorde för Stockholms SF:s SM-ansökan till SM 2017. Normalt ska beslut om 
SM 2017 fattas i början av 2016, men styrelsen ansåg att det är OK att fatta beslut så här långt i 
förväg. Vi bör dock förbehålla oss rätten att anpassa arrangemanget med anledning av SSF:s 100-
årsjubileum. 
TK fick i uppdrag att bereda frågan till nästa möte. 
 
14. Arbetsfördelning kansliet 
Kent Vänman har föreslagit att man anställer en person, exempelvis med lönebidrag, som kan jobba 
med i första hand registrering av skolklubbsmedlemmar. Kent uppdrogs att söka efter en sådan 
person till en kostnad på omkring 100.000 kronor om året. 
 
15. Damlag i OS 
Förslag har kommit från EK om att styrelsen redan nu ska fatta beslut om att delta i OS 2014 med ett 
damlag. 
Styrelsen beslutade dock att frågan ska tas upp igen vid budgetmötet. 
Styrelsen vill också att deltagande i landslagsuppdrag (inte bara när det gäller damer) ska förutsätta 
någon form av formaliserat aktivitetskrav och uppdrar åt EK att lämna förslag på hur det ska se ut. 
 
16. Kommande möten 
Kansliet tar i fortsättning ansvar för boende, resor och kallelse till styrelsens sammanträden. Följande 
mötesdatum bestämdes: 
9-10 november Norrköping.  
8-9 februari i Växjö. 
10-11 maj (plats bestäms senare) 
 
17. Övriga frågor 
Samtliga SSF:s avtal redovisades av Carl Fredrik Johansson och styrelseledamöterna fick möjlighet att 
läsa igenom dem. 
 
18. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Sekreterare: Niklas Sidmar 
 
_______________________________________          _______________________________________ 
Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)              Justeras: André Nilsson 


