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§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

§3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4.

Val av protokollförare och justerare
Niklas valdes till protokollförare och Håkan W till justerare.

§5.

Rapporter
a) Tävlings- och regelkommittén
Svenskt Grand Prix avslutas kommande helg i Tylösand och ett möte med

b)

c)

d)

e)

f)

representanter för GP-tävlingarna hölls i Göteborg i samband med
Kvibergspelen. Inga större förändringar är planerade inför nästa säsong.
Allsvenska säsongen 2017/18 har avslutats med Malmö AS som vinnare av
Elitserien. Inför kommande säsong har Malmö AS och Team Viking hoppat av
och ersätts av SK Rockaden Umeå och Schack 08. TK har avslagit ett
överklagande mot uppflyttningsordningen och beslutet har överklagats till
disciplin- och regelnämnden.
Skolkommittén
Skolledarkontakter har etablerats bland annat i Skaraborg och Stockholm, och
Jesper har tagit fram ett skolcertifikat så att skolor som gör en utökad
satsning av schack på sin skola får möjlighet att certifieras mot en avgift.
Planering pågår av medverkan vid Comic Con-mässan i september och
Skolforum i oktober.
Jesper har också tagit fram ett visionsdokument där ett flertal punkter tas upp
om vad SSF bör göra för att gå vidare med framgångskonceptet Schack i
Skolan.
Elitkommittén
Nils Grandelius har deltagit i EM i Batumi och Pia Cramling deltagit i EM i blixtoch snabbschack.
OS-laget för herrar är fastställt av lagkapten Anders Wengholm. Uttagning för
damlaget pågår. Träningsläger är planerat med Evgenij Agrest som tränare
och Evgenij är även anlitad som juniorelittränare.
Förbundskapten Håkan Winfridsson planerar deltagande för våra ungdomar
och juniorer i UVM, UEM och JVM under 2018.
Ansökan om turneringsstöd har beviljats för tävlingen Uppsala Young
Champions som spelas i oktober 2018.
Informationskommittén
Flytt av medlemssystemet till en virtuell server är genomförd utan problem.
En policy för personuppgifter är under utarbetande och information kring hur
SSF hanterar personuppgifter kommer att publiceras på hemsidan innan
GDPR träder i kraft 25 maj.
Diskussioner pågår för att anlita en sponsringsansvarig.
Korrschackskommittén
Fjolårets sista nummer av Korrschack har nu kommit ut efter inhopp av TfSredaktören Axel Smith. Tidskriften är därmed nedlagd efter 65 års
sammanhängande utgivning och en historisk tillbakablick finns i numret
Årsavgiften har sänkts till 100 kr och en jubileumsturnering planeras då SSKK
har fyllt 80 år i år.
Klubbschackskommittén
Schackfyran pågår med rekorddeltagande och responsen från skolorna när

g)

h)

i)

j)
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m)

§6.

det gäller Yes2Chess har varit mycket bra. Sikta mot stjärnorna med omkring
60 lag spelar nu första omgången.
Tre sommarläger har erhållit stöd. Lägren är i Skåne, Göteborg och Umeå, och
dessutom är Joel Sjöstrand engagerad i sommarlägret Sports Heart.
Kansliet
Kansliet lägger just nu ned mycket tid på redovisningen av medlemmar för
2017 till vår revisor. Uppgifterna är överlämnade och vi har fått besked om
vilka medlemmars medlemskap som ska styrkas och vilka klubbar som ska
redovisa verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och stadgar. Rekrytering
av ny webbutvecklare fortskrider efter att Lucas har sagt upp sig. Vi kommer
att börja träffa de som verkar intressanta.
Ordförande
Carl Fredrik rapporterade från Fide, där Kirzan Iljumshinov orsakat stora
problem med bankkontakterna, då han bland annat är svartlistad i USA och
formellt fortfarande är Fidepresident. Nytt presidentval hålls vid
Fidekongressen i höst.
Carl Fredrik har även deltagit i ECU:s styrelsemöte, medverkat vid
arrangemangen Näringslivet möter Förorten och Näringslivet för integration,
samt representerat SSF vid Tepe Sigeman Tournament och Schackakademiens
årsmöte. Inledande kontakter gällande ett Schackets Hus har tagits med några
kommuner.
Riksinstruktör
Jesper arbetar till största delen med projektet Världsspråket Schack, som har
fått stöd från Arvsfonden. Arbetet har påbörjats på olika sätt i Göteborg,
Halmstad, Västervik och Lund. Kurser har hållits i Tyskland och Albanien för
ECU Educations räkning.
Utredning av situationen för kvinnor i SSF
Jesper har lämnat rapport angående sin utredning av situationen för kvinnor i
SSF.
Riltonfonden
Årets utbetalning från Riltonfonden blir 152.000 kr. Representanterna för de
organisationer som får pengar från Riltonfonden har kommit överens om att
varje organisation står för sina egna kostnader i samband med mötena.
Möte med Norges SF
Kent och Carl Fredrik har träffat Norges Schackförbunds generalsekreterare
Geir Nesheim, och bland annat diskuterat nya idéer till samarbete.
Avtal med Norge
Kent redovisade en aktuell lägesrapport för avtalet med Norge.

Ekonomi
a) Fastställande av 2017 års resultat

Styrelsen fastställde bokslutet för 2017. Bokslutet visar ett underskott på
611.595 kr, vilket innebär att det egna kapitalet som balanseras till 2018 är
1.864.404 kr.
b) Prognos för 2018
Niklas redovisade ekonomin enligt ny presentationsmodell och bokförd enligt
ny kontoplan. En tidig prognos visar på ett resultat som är något bättre än
budget.
§7.

Kongressen
a) Proposition om medlemsavgifter
Styrelsen beslutar att föreslå en höjning av avgiften för seniorer med 40 kr till
280 kr, och att föreslå oförändrad avgift för juniorer (10 kr).
b) Kongresseminarium
Två kongresseminarier kommer att hållas parallellt, det ena om
Arvsfondsprojektet Världsspråket Schack och det andra om schack och tjejer.
c) Verksamhetsberättelse
2017 års verksamhetsberättelse är i stort sett klar och kommer att skickas till
tryck i veckan som kommer.
d) Kongressbeslut 2017
Styrelsen gick igenom de beslut som fattades på föregående kongress för att
kontrollera att besluten följs upp.
e) Kongressdagordning
Punkten verksamhetsplan och budget under kongressen kommer att
behandlas som en rapportpunkt.

§8.

Kommittéer
a) Veterankommittén
Welam Welamsson och Peter Dalling utsågs till ledamöter i
Veterankommittén.
b) Elitkommittén
Erik Malmstig ersätter Per-Olov Larsson som ordförande i EK.
c) Klubbschackskommittén
Anders Kvarby utsågs till ny ledamot i KSK, med särskilt ansvar för
dam- och flickschack.
d) Skolkommittén
Roy Svensson utgår ur SK, och Jesper Hall och Mikael Lundström blir
adjungerade istället för ordinarie ledamöter.

§9.

Anpassning till GDPR
Sebastian och Kent redogjorde för läget när det gäller anpassning till GDPR. IK
fick i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för hur kansliet ska hantera detta i
fortsättningen, samt bestämma hur informationen internt och externt ska se ut.

§10.

Schack-SM 2019
Styrelsen beslutade att utse Eskilstuna till spelort för SM 2019. Tävlingen
kommer att spela 5-14 juli.

§11.

Fördelning av ungdomsbidrag
Distrikten får idag utbetalat ett bidrag per registrerad ungdomsklubb, oavsett om
distriktet har varit aktiv eller inte vid bildandet. Kent lyfte frågan om bidraget
borde kopplas till någon form av motprestation från distriktets sida. Styrelsen
beslutade att ge Skolkommittén i uppdrag att utreda fråga till septembermötet.

§12.

Övriga frågor
Beslut från novembermötet om att Schackfyranbrädena vid nästa beställning ska
tillverkas i grönt och vitt bekräftades, då detta saknades i det aktuella protokollet.

§13.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

________________________________
Sekreterare:
Niklas Sidmar

________________________________
Justeras:
Carl Fredrik Johansson (ordförande)

_______________________________
Justeras:
Håkan Winfridsson

