
 
 

Protokoll – CS-möte 24 november 2019 

Närvarande 
Ted Gemzell, ordförande 
Pia Fransson 
Håkan Jalling 
Claes Jönsson  
Anders Kvarby 
Erik Malmstig 
Christofer Martin 
Håkan Winfridsson 
 
Fredrik Lindgren, adjungerad 
Niklas Sidmar, adjungerad  
 
Frånvarande 
Stefan Håkansson 
 
Tid   
Söndag 24 november 2019 09.00-15.00 
 
Plats   
Frisörföretagarna, Dalagatan 7, Stockholm  
 
 
1.  Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 
 
2.  Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes. 
 
3.  Föregående protokoll  

Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
4. Protokollförare och justeringsman 

Niklas valdes till protokollförare och Håkan W till justerare. 
 
5.  Aktuellt från kansliet  

Fredrik informerade om genomförda och planerade personalförändringar på kansliet. 
 
6.  Rapporter  
a.  Elitkommittén 

Årets verksamhet, framför allt Lag-EM och Team Sweden kommer att utvärderas för att 
verksamheten ska kunna utvecklas till nästa år. Vad gäller landslagen så kommer 



möjligheten att rekrytera en separat kapten för damlandslaget att undersökas. När det 
gäller ungdomstävlingarna är planen att precis som i år göra en större satsning på ett av 
mästerskapen, då det har visat sig fördelaktigt att ha en stor delegation med många 
spelare och föräldrar, där alla hjälps åt. 

b.  Klubbschackskommittén 
Intresset för Schackfyran är normalt enligt de indikationer vi har fått under hösten. När 
det gäller internettävlingarna är anmälningsläget något sämre än väntat. 

c. Skolkommittén 
SSF har för andra året deltagit i Comic-Con-mässan i Stockholm. Comic Con är ett event 
för intresserade av bland mycket annat serietidningar, fantasy, TV-spel och brädspel. 
Tre nyhetsbrev har gått ut och tre ECU-kurser har hållits. Kurserna har fått positiva 
omdömen men har haft förhållandevis få deltagare. 

d.  Tävlings- och regelkommittén 
Skol-SM spelades i Halmstad i oktober med 325 starter. Samma helg som styrelsemötet 
hålls spelas Juniorallsvenskan i Mölnlycke där det är premiär för det nya formatet med 
långpartier för sex kvalificerade lag både i division I och division II, samt en öppen division 
III. 

  I Allsvenskans division I har två lyckade försök med inlämning av laguppställning via 
medlemssystemet genomförts enligt modellen från Elitserien och Superettan. Vi har 
också infört hårdare domarkrav i div I vilket har fungerat bra.  
GP-serien har gått vidare med Kvibergspelen i Göteborg som har ändrat tidpunkt från 
våren, samt med Hasselbacken Chess Open.  
En Elodomarkurs hölls i Luleå i slutet av september.  

e.  Ordföranden/vice ordföranden 
Arbetet med Schackets Hus går vidare. Vi har träffat de lokala schackklubbarna i detta 
ärende och kommer att ha ett möte med kommunledningen i Uppsala.  
Ett sponsorevent genomfördes den 6 november hos Cederquists advokatbyrå i samarbete 
med ECU.  

f.  Kommunikations- och säljkommittén 
Utöver sponsoreventet 6 november har kommitténs arbete dominerats av diskussioner 
om budgeten 2020.  

g.  Damschack 
Skypemöten har hållits med referensgrupperna och de tre träningsgrupperna i Stockholm, 
Skåne och Göteborg är i gång.  
Bidrag har lämnats till fyra startande damer i Hasselbacken Chess Open och vi kommer att 
tillsammans med Växjö SK erbjuda fri startavgift för alla damer och flickor i Elite Hotels 
Open 2020.  
Nordic Queen Seminar arrangerades av ECU i Stockholm 9 november och Sverige 
representerades av Fredrik och av Jesper Hall. 

h.  Webbplatsen 
Anders och Erik redogjorde kort för aktuell besöksstatistik från schack.se. 

i.  Världsspråket Schack 
Världsspråket schack är inne på sitt sista halvår och på nio försöksområden runt om i 
landet drivs olika testprojekt för hur schack kan användas som integrationsmetod. 
Slutsatser och analys av projektet presenteras vid distriktsledarträffen i början av nästa 
år. 

 



j.  Utmärkelser 
Collijnplakett i guld har delats ut postumt till Georgibelle Fröjse, Östersund. 

 
7.  Ekonomi 

Den aktuella prognosen för 2019 pekar mot ett resultat i nivå med det budgeterade 
överskottet på 1,3 miljoner kronor. 
Styrelsen fastställde en preliminär budget för 2020 med nollresultat. Beslut om den 
definitiva budgeten fattas vid februarimötet. 

 
8.  Pågående ärenden och åtaganden 
a.  Strategiövning 

Den strategiövning som genomfördes vid senaste mötet diskuterades och Ted och Fredrik 
fick i uppdrag att återkomma med förslag till fokusområden att presentera på 
distriktskonferensen. 

b.  Översyn av policydokument 
Färdigställs till nästa möte. 

c.  Hantering av beslutade och bordlagda frågor 
Färdigställs till nästa möte. 

d.  Arbetssätt styrelsen och GS 
Färdigställs till nästa möte. 

 
9.  Övriga frågor 
a.  Distriktskonferensen 

Fredrik presenterade programmet för distriktskonferensen. Programmet har skickats ut 
till distrikten och publicerats på schack.se. 

b.  Egen webbplats för Schackfyran och Schack i skolan 
De delar av den nya hemsidan som gäller Schackfyran och Schack i skolan kommer att 
färdigställas inom kort. 

c.  Tjänstereseförsäkring 
Styrelsen beslutade att tjänstereseförsäkring ska tecknas för personer som reser i 
samband med uppdrag av SSF.  

 
10.Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Sekreterare:  
Niklas Sidmar 

 
 

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

 


