
Protokoll – CS-möte 16 februari 2019 

Närvarande 
Ted Gemzell, ordförande 
Håkan Jalling  
Anders Kvarby 
Erik Malmstig 
Christofer Martin 
Hallfridur Sigurdardottir 
Håkan Winfridsson 

Niklas Sidmar, adjungerad 
Kent Vänman, adjungerad 

Frånvarande 
Stefan Håkansson 

Tid 
Lördag 16/2 2019 10.30-17.00 

Plats 
Kabelvägen 19, Norrköping 

§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

EK har tagit fram och beslutat om nya kriterier för uttagning till landslag, krav
för spelare i landslaget samt process hur spelare tas ut. Man har också tagit
fram en arbetsbeskrivning och profil för förbundskaptenerna till det öppna
landslaget och damlandslaget.



Nya modellen med Team Sweden och Team Sweden Challenge är lanserad 
och igång. Uttagningen har i år inneburit en extra satsning på talangfulla tjejer. 
Ett nytt arbetssätt med mentorskap har införts, där Pia, Tiger och Evgenij 
anlitas som både tränare och mentorer under ledning av Jesper Hall.   
En juniorlandskamp i Karlstad/Sverige planeras i höst. Fler nomineringar till 
förbundskaptensposten kommer att efterlysas på schack.se. Under tiden 
hanterar EK de frågor som uppkommer. 

b) Klubbschackskommittén
Internettävlingarna är igång för vårterminen, med följande deltagande:
Yes2Chess 5:an 239 lag, Yes2Chess 6:an 146 lag och Sikta mot stjärnorna 110
lag.
Schackfyran rullar på och deltagandet ser ut att även i år kunna hamna
omkring 15.000 deltagare.
En schackledarkurs på nivå 1 genomfördes den sista helgen i januari i
Hallsberg. Kursen samlade 18 deltagare. Nästa utbildningstillfälle blir
månadsskiftet augusti/september. Då är planen att hålla nivå 1- och nivå 2-
kurser parallellt.
Regionkonsulenten i Småland/Halland gör fortsatt ett mycket bra arbete
vilket har inneburit ökade distriktsbidrag. Dialogen med de tre Skånedistrikten
om en regionkonsulent i södra Sverige fortgår.
Förfrågan om intresseanmälan från sommarlägerarrangörer har gått ut.

c) Kommunikations- och säljkommittén
Slutrapporten från konsultbolaget Motification som har hjälpt oss med work-
shoppar för schack.se har resulterat i att sajten nu ska konstrueras bland
annat med hjälp av Jimmy Mårdell.
Under tiden har Ingemar Falk och hans medarbetare arbetat intensivt och
framgångsrikt för att förbättra innehållet på sajten. Detta har också synts på
antalet sidvisningar.  Ingemar arbetar fortfarande 12 timmar per vecka som
redaktör.

d) Korrschackskommittén
Ingenting fanns att rapportera.

e) Skolkommittén
Två aktiviteter är planerade under året, Skolforum är inställt och ersätts
troligen av en ny mässa under våren. Comic Con-mässan medverkar vi i som
planerat under hösten.

f) Tävlings- och regelkommittén
Allsvenska serien har kommit halvvägs och i januari spelades ett
minisammandrag i Eksjö. Slutsammandraget spelas i Rådhushallen i Malmö
sista helgen i mars.
I GP-serien har fem av åtta deltävlingar spelats med totalt 1.139 starter (1.187
för samma tävlingar säsongen 17/18). Deltagarsiffror per tävling:



Cellavision Chess Cup: 240 (17/18: 286), Västerås Open: 238 (278), 
Hasselbacken Chess Open: 243 (189), Malmö Open: 234 (248), Elite Hotels 
Open 184 (186)  
Inbjudan till SM i Eskilstuna är ute och anmälan är öppen. Spelorter har 
utsetts för Snabb-SM för knattar och miniorer (Örebro), Skollags-SM 
(Stockholm) och Kadettallsvenskan (kvalspel i Lund och Stockholm samt final i 
Göteborg).  
Flick-SM spelades i Helsingborg i januari och noterade fina 102 deltagare, 
vilket är 15 mer än förra året. 

g) Veterankommittén 
Ingenting fanns att rapportera. 

h) Kansliet 
Jessica Sjögren har anställts vid kansliet till den 31/8 2019 för att hjälpa till  
med leveranser och medlemsregistrering, och en person praktiserar för  
närvarande på kansliet. 
Det är bokslutstider och vi väntar besök från våra revisorer under våren. 

i) Ordförande/vice ordförande 
Ted har framför allt ägnat sig åt kansliets framtida placering och bemanning, 
samt konkreta diskussioner och planering av förbundets arbete med 
sponsring och partnerskap. Jesper Hall har tilldelats arbetsuppgiften att 
hantera sponsorsamarbeten.  

j) Riksinstruktör/Världsspråket Schack 
Jesper jobbar främst med Arvsfondsprojektet Världsspråket Schack där det 
första året går mot sitt slut och ska redovisas. I övrigt pågår arbete med 
sponsorkontakter, Team Sweden, ECU Chess in Schools samt en översyn av 
skolschacket. 

k) Arbetsgrupp för kansliplacering och sammansättning 
I arbetsgruppen ingår Kent, Ted, Erik, Håkan J samt Ofelia Eriksson. Ted 
undersöker alternativ till kansliets nuvarande placering och rekryteringen av 
ny kanslichef har påbörjats. 

l) Utmärkelser 
Åke Frisk, Skärblacka SK, har fått Rogardplaketten i brons. 

m) Samarbetsavtal med Norges SF 
Ingenting har förändrats sedan det senaste mötet. 

n) KPI:er 
Några kommittéer har tagit fram KPI:er (Key Performance Indicator) för att 
mäta och värdera olika delar av vår verksamhet. I övriga kommittéer 
fortsätter arbetet med detta. 



§6.     Ekonomi
a) Preliminärt bokslut 2018

Med nuvarande redovisningsmodell ser 2018 års resultat ut att bli ett 
underskott på drygt 120.000 kr, vilket är ca 300.000 kr sämre än budget och i 
linje med prognosen på senaste mötet. Efter rekommendation från vår revisor 
kommer redovisningen av Allsvenska serien att ändras för att anpassas till de 
så kallade K2-reglerna för årsbokslut. Redovisningen läggs därför om till att 
göras kalenderårsvis istället för säsongsvis och för övergångsåret 2018 innebär 
det en försämring av resultatet med i storleksordningen 150.000-200.000 kr.

b) Aktuellt ekonomiskt läge
Anders presenterade några ekonomiska sammanställningar, bland annat de 
som föredrogs vid distriktsmötet i Hallsberg i januari.

c) Fastställande av budget 2019
Sedan beslut om den preliminära budgeten fattades vid novembermötet har vi 
fått besked om det statliga bidraget för 2019, som blev betydligt högre än 
väntat. Budgeten anpassades med dessa siffror och ytterligare några mindre 
ändringar gjordes. Styrelsen fastställde en budget med ett överskott på 
omkring 1,3 miljoner kronor.

§7.      Pågående ärenden och åtaganden
a) Schackets Hus

Ted har besökt Uppsala där kommunen är intresserad av att samarbeta med 
oss på olika sätt, exempelvis när det gäller ett Schackets Hus.

b) Avknoppning i flera förbund
Kent har haft kontakt med MUCF angående en eventuell uppdelning av vår 
verksamhet. Som vi känner till sedan tidigare är startsträckan lång då ett nytt 
förbund måste ha funnits och haft verksamhet i 24 månader innan det kan få 
bidrag. Kent och Erik fick i uppdragen att ta fram mer material till nästa möte.

c) Medlemskap i RF/SISU
RF har utrett frågan om medlemskap för nya organisationer i RF och SISU, och 
beslut när det gäller vår ansökan till SISU fattas den 26 maj.

d) Styrelsens arbetsordning
Frågan bordlades till nästa möte.

e) Översyn policydokument
Frågan bordlades till nästa möte.

f) Medlemsenkät
En enkät om schack.se genomfördes i januari. Enkäten samlade 353 svar.

g) Utvärdering av arrangemang
Kansliet har öppnat ett konto hos SurveyMonkey och genomfört en 
utvärdering av distriktsmötet.



Kommittéerna fick i uppgift att tillsammans med kansliet ta fram  
arrangemang från det egna verksamhetsområdet som ska utvärderas. 

h) Översyn av benämning av åldersklasser för ungdomar
TK har påbörjat diskussioner i frågan och kommer att ta upp den igen under
våren.

i) Personer som arbetar med schack
Kent har sammanställt en lista på personer som arbetar med schack runt om i
landet. Ted fick ansvar för att det ordnas en gemensam aktivitet där dessa
personer bjuds in.

j) Försäljning av material
Frågan bordlades till nästa möte.

k) Medlemskap via schack.se
Frågan bordlades till nästa möte.

§8.    Övriga frågor
a) SM 2020

Styrelsen beslutade att utse Helsingborg till spelort för SM 2020.
b) ECU-kongressen

ECU håller extrakongress i mars. Håkan J fick i uppdrag att representera SSF.
c) Mailadresser

Vi har problem med att skicka e-post, då meddelanden till gmail-adresser i en
del fall behandlas som skräppost. Kansliet fick i uppdrag att undersöka detta,
och samtidigt se vad som krävs för att ändra schack.se till en https-adress.

d) Dam- och tjejsatsningar
Styrelsen beslutade att genomförande av dam- och tjejaktiviteter som ska
finansieras av den särskilda pott för detta som avsatts i budgeten ska beslutas
av aktuell kommitté, efter rekommendation av damgruppen.

e) Nästa möte
Nästa möte hålls 11 maj 11.00 i Göteborg.

§9.    Mötets avslutande
Mötet avslutades. 

________________________________ 
Sekreterare:  
Niklas Sidmar 

________________________________     _______________________________ 
Justeras:  Justeras:  
Ted Gemzell (ordförande) Håkan Winfridsson  


