Protokoll 2019:2 – CS-möte 11 maj 2019
Närvarande
Ted Gemzell, ordförande
Stefan Håkansson
Håkan Jalling
Anders Kvarby
Erik Malmstig (§§ 6-13)
Håkan Winfridsson
Kent Vänman (adjungerad)
Frånvarande
Christofer Martin
Hallfridur Sigurdardottir
Tid
Lördag 11/5 2019, 10.30-15.30
Plats
Kviberg Arena, Göteborg

§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2.

Dagordningen fastställdes
Föregående protokoll

§3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§4.

Val av protokollförare och justerare
Kent Vänman valdes till protokollförare. Håkan Winfridsson valdes att jämte
Ted Gemzell justera protokollet.

§5.

Rapporter
a)

Elitkommittén
Peter Bergström har tillsats som ny förbundskapten. Rankingkraven
för deltagande i internationella ungdomstävlingar kommer att sänkas.
Beslut om turneringsstöd till Uppsala Young Champions och Manhems
schackvecka har beviljats.

b)

Klubbschackskommittén
Schackfyrans deltagantal minskade med 1%. Förbundet stödjer i år
fyra sommarläger, därav ett läger utanför Göteborg som vänder sig till
tjejer.

c)

Kommunikations- och Säljkommittén
Ingemar Falk har förlängts som redaktör. Erik Malmstig kommer att
det kommersiella ansvaret för arbetet med större sponsorer och
Jesper Hall kommer att ingå i teamet och göra presentationer.
Schackakademien har beviljat bidrag till Lag-VM, träningsgrupper för
damelit samt till subventionerade startavgifter för elitdamer i GPserien.

d)

Korrespondensschackkommittén
Inget att rapportera

e)

Skolkommittén
Inget att rapportera.

f)

Tävlings- och regelkommittén
Den allsvenska serien är avslutad med LASK som svenska mästare och
serieindelningen för nästa säsong är publicerad. GP-serien går mot sitt
slut. Nästa säsong kommer Kvibergsspelen flyttas till den helg under
vilken Västerås Open tidigare spelats. Krav på ELO-domarkurs i
Allsvenskan införs succesivt de närmaste åren.

g)

Veterankommittén
Inget att rapportera

h)

Kansliet
Vårterminen domineras av bokslutsarbete, framställande av
verksamhetsberättelse, slutinsamling av medlemsuppgifter samt
genomförandet av förbundets internettävlingar.

i)

Ordförande/vice ordförande
Stor aktivitet i Schacksverige. Kansliet har en hög arbetsbelastning
under Mats Sjödins tjänstledighet, vilket vi hoppas komma tillrätta
med efter sommaren. Jesper Hall har tilldelats arbetsuppgift att
hantera sponsorsamarbeten.

j)

Riksinstruktör
Det första året av Arvsfondsprojektet Världsspråket schack har
avrapporterats och planering för år 2 pågår. Då kommer ytterligare
sex klubbar kopplas på. Team Sweden har genomfört ett läger i
Stockholm 13-14/4.

k)

Arbetsgruppen för kansliplacering och sammansättning
Rekrytering av generalsekreterare slutförd. En träff med den
tillträdande generalsekretaren har genomförts där kansliets

bemanningsbehov kartlades. Letandet efter kanslilokaler i området
Stockholm/Uppsala fortsätter.
l)

ECU:s extrakongress
Håkan Jalling rapporterade att ECU kommer att ta fram en ny klädkod
och att ECU vill ha ett tydligt ställningstagande från FIDE att
speciallottningar - för att undvika att spelare från länder i konflikt
möter varandra - inte ska tillåtas.

m)

Samarbetsavtal med Norges SF
Ingenting har förändrats sedan det senaste mötet. Håkan Jalling
kommer att kontakta Norges SF för att få till stånd det Sverigebesök
av Magnus Carlsen som avtalet stipulerar.

§6.

Aktuellt ekonomiskt läge
Anders Kvarby presenterade det ekonomiska läget. Den aktuella prognosen
pekar på ett negativt utfall om 200 tkr i förhållande till det budgeterade
överskottet för 2019 på 1,3 miljoner. Kvarby redovisade också en
likviditetsprognos som visade på en förbättring av förbundets likviditet.

§7.

Pågående ärenden och åtaganden
a)

Bokslut 2018
Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet för 2018. Bokslutet visar
ett underskott på 273.416 kr, vilket innebär att det egna kapitalet som
balanseras till 2019 är 1.580.989 kr.

b)

Schackets Hus
Uppsala kommun har kommit med ett konkret erbjudande om ett
Schackets Hus i stadsdelen Boländerna i Uppsala. Fastigheten som är
aktuell ska renoveras, vilket beräknas vara klart 2021. Mötet uppdrog
åt ordförande att hålla kontakten med kommunen och avrapportera
läget kontinuerligt.

c)

Anställning generalsekreterare
Styrelsen beslutade konfirmera per capsulambeslut från 24/4 om att
anställa Fredrik Lindgren som generalsekreterare i Sveriges
Schackförbund fr o m 2019-08-01.

d)

Avknoppning i flera förbund
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet och att
utredningsuppdraget tilldelas GS.

e)

Medlemskap i RF/SISU
SISU:s styrelse har rekommenderat förbundets beslutande organ
(riksidrottsmötet) att avslå Sveriges Schackförbunds ansökan om
medlemskap i organisationen. Styrelsen beslutade att Håkan Jalling
närvarar vid mötet.

f)

Styrelsens arbetsordning
Frågan bordlades till nästa möte

g)

Översyn policydokument
Frågan bordlades till nästa möte

h)

Översyn åldersklasser för ungdomar
Frågan bordlades till nästa möte.

i)

Inkonsekvent uppdelning av internationella åldersklasser
ECU och FIDE har olika regler för uppdelning av åldersklasser i sina
ungdomsturneringar. Styrelsen beslutade att Håkan Jalling försöker få
med övriga nordiska förbund i en gemensam framställan till ECU om
justering av deras regler.

i)

Översyn av benämning av åldersklasser för ungdomar
Frågan bordlades till nästa möte.

j)

Försäljning av material
Frågan bordlades till nästa möte.

k)

Medlemskap via schack.se
Frågan bordlades till nästa möte.

l)

E-postproblem och https://
Styrelsen noterade uppdraget som slutfört

m)

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

§8.

Motion till kongressen
Skärblacka SK har inkommit med en motion om införande av undantag i
allsvenskans div II från regeln om att man inte kan representera två klubbar i
samma tävling. Motionen har behandlats av TK som framhåller betydelsen av
lättförståeliga och konsekventa regler. Styrelsen beslutade yrka avslag av
motionen med TK:s motivering.

§9.

Proposition om medlemsavgifter
Styrelsen beslutade att föreslå oförändrade medlemsavgifter för 2019.
Styrelsen beslutade uppdra åt Anders Kvarby att skriva propositionen och
uppdrog åt Ted Gemzell se över hur förhållandet mellan avgifter och bidrag i
förbundet ska kommuniceras med distrikten.

§10.

Policys med miljö- och mångfaldsperspektiv
Styrelsen beslutade ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för
miljö, jämställdhet och mångfald.

§11.

Övriga frågor
a)

Seminarier under SM
Styrelsen beslutade att det i samband med kongressen ska hållas ett
seminarium om nätschack.

b)

Ansökan särskilt medlemskap i Sveriges Schackförbund

Dövas Schackförbund har ansökt om särskilt medlemskap i Sveriges
Schackförbund. Styrelsen beslutade bevilja detta.
c)

ELO-avgifter
Kostnaden för ELO-avgifter stiger, kostar 140.000 kr/år och förväntas
öka framledes. Styrelsen beslutade uppdra åt TK att utreda hur det
ska hanteras.

d)

Arvodespolicy
Styrelsen uppdrog åt Anders Kvarby och Niklas Sidmar att ta fram en
bild av nuvarande arvoden att ligga till grund för en arvodespolicy.

e)

Hedersmedlemmar
Styrelsen beslutade föreslå kongressen att utse fem trotjänare som
gjort svenskt schack ovärderliga tjänster till hedersmedlemmar. Kent
Vänman fick i uppdrag att meddela vederbörande personer och
Niklas Sidmar uppdrogs att därefter publicera detta på förbundets
hemsida.

§12.

Nästa möte
Nästa möte hålls söndag 7 juli i Eskilstuna.

§13.

Mötes avslutande
Mötet avslutades.

Sekreterare:
Kent Vänman

Justeras:
Ted Gemzell (ordförande)

Justeras:
Håkan Winfridsson

