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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) Elitkommittén
Kommittén har under sina senaste möten haft fokus på strategiska frågor,

b)

c)

d)

e)

f)

som tänkbar utveckling av Team Sweden, hur arbetet med landslagen ska
organiseras samt hur man ska arbeta för att främja kvinnliga elitspelares
villkor.
Kommittén har också prioriterat att arbeta närmare de svenska elitspelarna
och vidtagit åtgärder för att få in elitspelarnas synpunkter.
EK håller på att ta fram en arbetsbeskrivning för det öppna landslagets och
damlandslagets förbundskaptener, och när det är klart ska ny förbundskapten
efter avgående Anders Wengholm utses.
Klubbschackskommittén
Intresset för Yes2Chess ser i år ut att vara betydligt sämre än förra året och
det verkar bli en kraftig minskning av antal deltagande lag. Schackfyran rullar
på och det mesta tyder på att deltagandet kommer att hamna på ungefär
samma nivå som förra året.
Kommittén har genomfört den första schackledarutbildningen som bygger på
Stegmetoden. Utbildningen hölls i Hallsberg och samlade 35 deltagare, vilket
var bättre än väntat.
Kommunikations- och säljkommittén
Kommitténs fokus har varit strategi för schack.se och två workshoppar har
hållits i Stockholm under ledning av Anders Tufvesson, Motification.
Martin Degerman har slutat som webbutvecklare och i stället har
överenskommelser om uppdragsavtal när det gäller schack.se,
medlemsystemet och Yes2Chess gjorts.
Ingemar Falk har anlitats som redaktör på deltid för schack.se under sista
kvartalet 2018. Schack.se ska fortsatt sträva efter att skriva om klubb- och
skolverksamhet ute i landet samt guida besökare till pågående tävlingar både
inom landet och stora turneringar ute i världen.
Trafiken på schack.se för sju dagar 6 nov-12 nov var stor, säkert bidrog VMmatchen till det ökande intresset.
TfS kommer i fortsättningen att publiceras som pdf-fil i nära anslutning till
utgivningen.
Korrschackskommittén
KK fortsätter sin kärnverksamhet med att organisera tävlingar, förmedla
starter till ICCF och spela lagmatcher mot andra länder.
Skolkommittén
Skolkommittén har varit på Comic Con-mässan och Skolforum. Kommittén
bedömer att närvaron på mässorna var värdefull och att man har fått
möjlighet både att sprida information bland lärare och ungdomar samt att
knyta kontakter med andra organisationer.
Tävlings- och regelkommittén
Allsvenska serien har inletts med bland annat sammandrag i Elitserien och
Superettan i Stockholm. Tyvärr var det stora problem med livesändningen

g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)

under den första dagen, dock avhjälptes dessa till lördagen och söndagen.
Efter den första ronden fattade TK ett ovanligt beslut om omspel av matchen
Solna-Wasa II i div I, då spelarregistreringen på grund av speciella
omständigheter visade ett felaktigt spelklardatum och Wasa inte kunde
använda fyra spelare trots att dessa registrerats i god tid. Solna överklagade
beslutet om omspel till Disciplin- och regelnämnden som biföll överklagandet
och fastställde resultatet i matchen till 4½-3½ till Solna.
I Svenskt Grand Prix har tre deltävlingar spelats, och här noterades en fin
deltagarökning i Hasselbacken Chess Open. Västerås SK har meddelat att
Västerås Open inte kommer att spelas 2019, och TK kommer att på schack.se
annonsera ut möjligheten för någon annan arrangör/ort att ta över Västerås
helg.
TK har beslutat att Skol-SM 2019 spelas i Halmstad. SSF arrangerar i
samarbete med Hallands Schackförbund.
Veterankommittén
Kommittén har ännu inte haft sitt första möte.
Kansliet
Webbutvecklare Martin Degerman har slutat, liksom Åsa Karlsson, som
har hjälpt Ofelia Eriksson med medlemsregistreringen. Tre personer
praktiserar eller kommer inom kort att påbörja en praktik.
Verksamhetsmässigt är kansliet fullt sysselsatt med att ta hand om
anmälningar till Yes2Chess.
Ordförande/vice ordförande
Ted rapporterade om de aktiviteter han varit mest involverad i, bland annat
översynen av arbetsfördelningen på kansliet, kontakter med distrikt och
klubbar samt arbetet med en ny digital plattform för förbundet.
Riksinstruktör/Världsspråket Schack
Jesper jobbar främst med Arvsfondsprojektet Världsspråket Schack som pågår
i fyra områden. Bland annat görs försök med en integrationsdel av
Schackfyran. I övrigt pågår arbete med pedagogkurser, Team Sweden och ECU
Chess in Schools.
Utmärkelser
Riltonfonden har beslutat om sju Riltonstipendiater. KoSK fick i uppdrag att se
över befintliga utmärkelser och föreslå kompletteringar. SK fick i uppdrag att
med hjälp av Erik ta fram förslag till utmärkelser riktade mot skolor.
Fide- och ECU-kongresserna
Fide- och ECU-kongresserna har hållits i Batumi och Håkan Jalling var på plats
som SSF:s representant. Ny Fidepresident blev Arkadij Dvorkovich som också
var den kandidat som SSF valde att lägga sin röst på.
Samarbetsavtal med Norges SF
Det som återstår av treårsavtalet med Norges SF är Magnus Carlsens besök i

Sverige som är planerat till 2019 samt ett domarsamarbete kring
förbundstävlingar.
§6.

Prioriteringar
Ted redovisade den strategiövning som genomförts sedan förra
mötet, och därefter fick styrelsen göra en prioriteringsövning.

§7.

Kansliets organisation och placering
Kansliets organisation och placering diskuterades, bland annat med anledning av
att Kent Vänman slutar som kanslichef 31 augusti 2019. Styrelsen beslutade
under mötet att låta det nuvarande hyresavtalet löpa vidare ytterligare ett år
från 2019-09-01, men efter att frågan diskuterats vidare via e-post efter mötet
ändrades detta beslut och Kent fick i uppdrag att säga upp hyresavtalet (201908-31) och tillsätta en arbetsgrupp för att se över kansliets sammansättning, och
lämplig placering för kansliets kontor i framtiden.

§8.

Ekonomi
a) Prognos 2018
Det ekonomiska läget och prognosen för 2018 diskuterades. Resultatet ser just
nu ut att bli en bra bit sämre än budget.
b) Budget 2019
Styrelsen fastställde en preliminär budget med ett positivt resultat på ungefär
500.000 kr. Kansliet kommer att sammanställa en lista på nedprioriterade
satsningar som ska genomföras om och när ekonomin medger det. Den
definitiva budgeten fastställs vid februarimötet.
c) Verksamhetsplaner
Kommittéerna har lämnat in förslag på verksamhetsplaner för 2019.

§9.

Pågående ärenden och åtaganden
a) Schackets Hus
Ted fortsätter att föra diskussioner om ett Schackets Hus med de
upparbetade kontakter vi har i Uppsala, Solna, Botkyrka och Lund.
b) Avknoppning i flera förbund
Kent fick i uppdrag att se över möjligheterna till start av ett
internetschackförbund. Före nästa möte ska kontakt tas med MUCF för att få
deras syn på hur man i så fall bör gå till väga samt en tänkbar tidsplan.
c) Medlemskap i RF/SISU
Kansliet fick i uppdrag att insända kompletterande information till RF vad
gäller vår ansökan till SISU, efter att ha kontrollerat vilka kostnader som är
kopplade till ett eventuellt medlemskap.
d) Styrelsens arbetsordning
Frågan bordlades till nästa möte.

e) ECU Education
Jesper redovisade bakgrund till och resultat av sitt uppdrag i ECU Education.
f) Översyn policydokument
Styrelsen antog det förslag till jämställdhetsplan för SSF:s kansli som Anders
har tagit fram.
g) Ekonomiskt presentationsmaterial riktat till klubbar och distrikt
Styrelsens godkände Anders förslag till ekonomiskt presentationsmaterial.
h) Unga ledare
KSK fick vid förra mötet i uppdrag att komma med förslag om en
ledarutbildning för ungdomar och unga vuxna av den modell som arrangeras i
Norge. Kommitténs förslag behandlas i budgetarbetet.
i) Högstadietävling Yes2Chess
KSK önskar genomföra en Yes2Chess tävling för årskurs 7 på samma sätt som
för årskurs 5 och 6. Kommitténs förslag behandlas i budgetarbetet.
j) Medlemsenkät
Vid förra mötet uppdrogs åt kansliet att med hjälp av Anders genomföra en
medlemsundersökning. Detta har inte gjorts ännu men ska göras före
distriktsmötet i januari. Styrelsen får möjlighet att komma med synpunkter på
frågorna innan undersökningen genomförs.
k) Fördelning av ungdomsbidrag
Styrelsen beslutade att ändra reglerna för det bidrag som distrikten får
baserat på antalet ungdomsklubbar, enligt det förslag som har tagits fram av
Skolkommittén. Ändringen innebär att krav ställs på kontakter med
skolklubbarna för berättigande till bidrag.
§10.

Medlemskap via schack.se
KoSK fick i uppdrag att ordna så att en enskild person på schack.se kan ansöka
om medlemskap i valfri förening (skolklubbar undantagna) samt att undersöka
möjligheten att på sikt införa direktmedlemskap i Sveriges Schackförbund.

§11.

Ansvarsområden
Kent har haft i uppdrag att samla in kommittéernas uppfattning om sina
respektive ansvarsområden. Dessa har publicerats på respektive kommittésida
på www.schack.se.
Styrelsen beslutade att fastställa dessa ansvarsområden med tillägget att KoSK
har det övergripande ansvaret för drift och skötsel av våra servrar.
Frågan om ansvar för materialinköp-och försäljning diskuterades.

§12.

Sammanslagning av distrikt
Styrelsen beviljade ansökan från Ångermanlands SF och Medelpads SF om att
slå ihop distrikten till Västernorrlands SF från 2019-01-01.

§13.

Key Performance Indicator
Kommittéerna har inför mötet tagit fram KPI för sina verksamheter och fick
i uppgift att komplettera med mål för 2019.
KoSK fick i uppdrag att ta fram förslag till affärsplan för SSF.

§14.

§15.

Övriga frågor
a) Begreppet veteraner/seniorer samt benämning på åldersklasser för ungdomar
Styrelsen beslutade att fortsätta att använda benämningen veteraner, istället
för den internationellt anpassade beteckningen seniorer.
TK fick i uppdrag att se över benämningen på åldersklasser för ungdomar.
b) Annonsering spelbolag
SSF får många erbjudanden om annonsering på schack.se från utländska
spelbolag. Efter årsskiftet ändras reglerna vilket öppnar möjligheter för
denna typ annonsering, och styrelsens inställning i frågan diskuterades.
Styrelsen beslutade att tills vidare inte sälja annonser till den här typen av
företag.
c) Utvärdering av arrangemang
Former för utvärdering av tävlingar och andra arrangemang bör finnas, och
kansliet fick i uppdrag att påbörja arbetet med att skapa en modell för detta.
d) Utdelning av Riltonmedaljer
Styrelsen beslutade att Riltonfonden åter får möjlighet att dela ut medaljer
under SSF:s kongress från 2019.
e) Personer som arbetar med schack
Kansliet fick i uppdrag att göra en sammanställning över personer som
arbetar med schack runt om i Sverige.
f) Försäljning av schackmaterial
KoSK fick i uppdrag att se över nya tänkbara upplägg för försäljning av
schackmaterial.
Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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