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Rapport från Distriktsledarkonferensen  
Till Styrelsen för Sveriges Schackförbund 

 
Förord 

Utvecklingskommittén avger här sin rapport angående SSF:s distriktsledarkonferens den 10 
april i Stockholm. Kommittén har haft huvudansvaret för genomförandet av denna. Vi känner 
oss i stort sett nöjda över konferensen och utvärderingarna visar oss att vi lyckats i vårat 
arbete. De frågor vi tog upp var aktuella för svenskt schack och behövde genomlysas för 
distriktsledarna. Rapporten kommer först att behandla förarbetet sedan självaste konferensen 
och sist utvärderingar av konferensen.  
 

Formellt ansvar och beslutsgång 
- Vid styrelsens AU möte bestämdes det att uppdra åt UK att arrangera 
distriktsledarkonferens. 
- Vid UK-möte den 3 januari bestämdes att Erik Degerstedt får ansvaret för 
distriktsledarkonferensen. 
- Vid styrelsemötet den 29 januari bekräftades att UK har ansvaret för 
distriktsledarkonferensen. 
- Vid UK-mötet den 5 mars behandlades frågan 
- Vid UK-mötet den 8-9 april behandlades frågan 
- Vid AU-mötet den 9 april behandlades frågan.  
- Vid Styrelsemötet den 23 april slutrapporterades frågan  
 

Förarbetet 
Efter januarimöterna fick Erik Degerstedt huvudansvaret för konferensen. Första delen av 
detta arbete bestod i att under kommande vecka skriva klart inbjudan. Den var klar vecka 3. 
Sista datum för anmälan var satt till den 25 mars.  
    Detta år försökte vi engagera distrikten att skriva egna programpunkter, detta helst i god tid 
före så att vi kunde planera dem. Den 31 januari som var satt som sista datum hade inga 
programpunkter inkommit. Dessa kom in först senare och de blev då för stora för att hinna 
behandlas. Undantaget blev Stockholms SF som önskade att frågan ”Hur bearbetar vi media” 
kom upp på dagordningen. Programmet bestämdes genom att vi tog de aktuella SSF ärendena 
och sydde ihop det hela genom att även införa presentation av UK på programmet. Från 
början var det tänkt att eftermiddagen skulle användas för distriktens frågor, men då dessa 
uteblev valde vi att ersätta punkten med förlängt Schack4:an samt verksamhetsgruppen och 
stadgegruppens förslag.  
En hel del förarbeten behövdes, där det mesta var inriktat på att hitta ett lämpligt program. 
Det administrativ sköttes enkelt och bekvämt genom Göran och kansliet.  
Bekräftelse på deltagande skickades ut via min e-post. Kansliet gick inte att använda till detta 
uppdrag.  
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Konferensen 
 
Konferensen hölls den 10 april med start kl 09:00 
 
Närvarande: 
SSF: 
Erik Degerstedt, UK 
Alexander Jogren, UK 
Jens Altnäs, UK 
Kenth Brilkman, UK 
Mats Eriksson, UK 
Susanne Karlsson, UK 
Björn Ansner 
Göran Terninger 
Ingvar Carlson 
Per Hultin, SK 
Sven-Olof Andersson 
Kenth Lindgren, VAG 
 
Övriga: 
Magnus Strandlund, Ung Media 
 
Distrikt:  
Dalarnas SF 
Magnus Källström, ordf 
 
Gotlands SF 
Björn Andersson, ordf 
 
Göteborg SF 
Göran Ström, ordf 
Roland Häll 
 
Hallands SF 
Gert Gustavsson, ordf 
Göran Johansson 
 
Jämtlands SF 
Jan van der Wie 
 
Medelpads SF 
Lars Sandin, ordf 
Lars Forslöf 
 
Nordvästa Skånes SF 
Leif Dandanell 
 
Roslagens SF 
Lennart Gunnarsson 
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Skåne SF 
Roland Thapper, ordf  
 
Smålands SF 
Kenth Lindgren, ordf 
 
Stockholms SF  
Sven-Gunnar Samuelsson, ordf (fram till lunch) 
Jonas Sandbom (fram till lunch) 
Gunnar Berg (fram till lunch) 
 
Värmlands SF 
Tapio Tikkanen, ordf 
Johnny Johansson 
 
Västerbottens SF 
Mikael Forsberg, ordf 
Jimmy Mårdell (fram till lunch) 
 
Västergötlands SF 
Rune Emanuelsson 
 
Upplands SF 
Tomas Franzén (fram till lunch) 
 
Östergötlands SF 
Mårten Garner  
 
Icke representerade distrikt: 
Blekinge SF, Malmö SF, Mälardalens SF, Nordskåne SF, Gästriklands SF, Hälsinglands SF, 
Norrbottens SF och Ångermanlands SF 
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Konferensen: 

Inledning 
Ingvar höll ett inledninganförande och Erik tog det praktiska. Presentationen hölls på ett 
klassiskt nytänkande sätt. 
 
Lag-EM 
Göran informerade om Lag-EM, organisationen och budgeten. (Budgeterat ett deltagarrekord, 
70 lag från 40 länder ej mindre.) Sista anmälningsdagen är 15 maj.  
Stab 

8 personer i organisationskommittén 
5 i styrgruppen 
25 (7) domare IA 
45 (60) funktionärer 
10 cafépersonal 
5 ECU 
Summa ca 100 

Budgeterat 
40 länder 
70 lag (varje lag 15000 kr)(50 lag = -300000kr) 
4000 loginätter 
15 Volvobilar + utbildade chaufförer av Volvo 
Kansli – Skatås 

Övrigt 
5,7 Omsättning 
-530tKr förlust för SSF om det inte går att få några sponsorer 
450tKr Nettosponsring om allt går som vi vill 
+ Hotell Mässan 

 
Kenth presenterade lokalplaneringen. (Mässan är i storlek som 8 fotbollsplaner.) 4000 
kvadratmeter stor lokal, spellokal 1570 kvadratmeter, 60 meter lång korridor och 17 meter 
bred lokal.  
Inga läktare för publiken, men ca 20 monitorer i caféet. 
Fotorestriktioner – 10 minuter in på ronden.  
Entréavgift – 20 kronor/dag, med möjlighet till veckoentré.  
Rondstart klockan 15.00. 
Namnbricka – ger tillträde till gällande utrymmen.   
99 Euro/dygn enkelrum med helpension 
79 Euro/dygn del i dubbelrum med helpension 
Sidoturnering på förmiddagarna, i samma lokal, 50 Euro, men de som bor på hotellet kommer 
att erbjudas fri startavgift.  
 
 
Folkspel och ChessChallange 
Göran informerade om ChessChallange och de kommande marknadsföringsplanerna. Punkten 
blev snabbehandlad. Alla distriktsledare fick varsin månadsprenumeration på CC. 
Bland annat berättades det om marknadsföring mot Lunarstorm och det intresse som redan 
fanns där för CC. 
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Hur bearbetar vi media? (Av föreningen Ung Media) 
Magnus Strandlund från föreningen Ung Media höll ett föredrag om hur vi behandlar media 
och hur vi skriver bra pressmeddelanden. Mycket intressanta saker gicks igenom som t ex 
medielogik. Detta var en punkt som önskades från distrikten. 
 
SSF:s verksamhetsanalys 
Kent Lindgren rapporterade vad gruppen för verksamhetsanalys hittills gjort. Vidare tog han 
upp frågeställningar som funnits och pekade ut riktningen på resultatet som kommer att 
presenteras på kongressen. Den enkät som kommer att gå till distiktförbunden visades.  
Många inputs gavs av distriktsledarna på diverse frågor.  
 
Schack 4:an 
Per och Susanne presenterade kommitténs ledamöter och deras ansvarsområden, samt visade 
vad som hittills tagits fram i kommittén. Allt material är framtaget för att distrikten ska kunna 
beställa det från kansliet. Information även av vad som ska vara klart 25 augusti, 2005. Detta i 
första hand tänkt som motivation för distrikt som ännu inte börjat med schack 4:an att starta.  
 
Utvecklingskommitténs presentation 
UK presenterade sig och sina 11 uppdrag kort.   
 
Stadgegruppens förslag 
Erik (ingen från stadgegruppen kunde närvara) redovisade stadgegruppens förslag som skulle 
skickas ut till alla distrikt på remiss. Många oklarheter fanns, men undertecknad hade svårt att 
svara på dessa då jag var dåligt insatt i detaljerna.  
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Utvärderingen av konferensen 
Vid konferensens slut genomfördes en utvärdering av denna. Nedan följer en sammanfattning 
av det viktigaste: 
 
Vi ställde frågan vilket som var helhetsintrycket av konferensen och bad deltagarna markera 
på en linje vad de tyckte stämde och inte stämde.  
 
Utfall: Deltagarna tyckte att konferensen varit mycket lärorikt, ganska intressant men varken 
tråkig eller rolig.  
 
Sammantaget om föreläsningarna:  
Utmärkande bra omdömen fick Göran och Kent om Lag-EM, Magnus om ”Hur bearbetar vi 
media”, Per om Schack4:an och Erik som konferencier. Exempel på uttryck är: 
”Detta kommer vi ha nytta av inför Skol-SM” 
”Kul att höra”  
”Lättfattligt” 
”Helhetsperspektiv” 
”Inspirerande” 
”Följsam, smidig” 
”Bra på att hålla tiden” 
”Bästa hittills”  
 
Utmärkande punkter under att förbättra fick Göran om Folkspel, Kenth om 
verksamhetsanalysen, Erik om stadgegruppens förslag. Exempel på uttryck är: 
”Repris från föregående år” 
”Oroväckande” 
”Flummigt” 
”Svammel, ostrukturerad”  
”För lite tid” 
”Dåligt påläst” 
”Borde strukits” 
 
Detta borde vi förbättra till nästa år: 
Distriktsdiskussion 
En till konferens på hösten.  
Mer tid för varje enskild punkt och djupare presentationer.  
 
Detta borde vi ha kvar till nästa år: 
Utvärderingen  
Presentation av aktuella punkter 
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Egen utvärdering av förarbetet och konferensarbetet 
 
Följande förbättringar bör göras för att förarbetet ska skötas smidigare.  
 

- Beslutsförfarandet bör börja vid CS novembersammanträde. UK bör ha fortsatt ansvar 
och AU används för att stämma av.  

- En person bör kunna användas för att sköta hotellbokningar och marknadsföring mot 
distrikt.  

- En annan person bör användas till att utforma ett program och skriva inbjudan.  
- Kansliet bör sköta anmälningsförfarandet och hålla de som arbetar med detta 

underrättad om de anmälningar som kommer in. 
- Att låta distrikten få möjlighet att skriva egna frågor är bra, men SSF bör alltid känna 

huvudansvaret att ta upp det som är aktuellt inom svenskt schack. Det vill säga ett 
bättre program borde ha förberetts på eftermiddagen och inte bara utfyllnad.  

 
Detta bör behållas till kommande år. 
 

- UK bör ha kvar ansvaret med en huvudansvarig person som tillsätts.  
- Tidpunkten är den rätta 
- De förmåner distriktsledarna får bör vara kvar 
- Datum för sista anmälan var lagom.  
- Heldagen borde vara kvar.  

 
 

Slutord 
Så är arbetet med distriktskonferensen över för detta år. Det har varit spännande för mig att 
jobba med detta och jag har lärt mig en hel del. Roligast var dock att få vara på plats och 
känna att distriktsledarna fick ut något av konferensen och att de kände sig nöjda. 
  Till kommande år har vi att ta ställning till en eventuell höstkonferens, vilken skulle vara 
mer inriktad på diskussion och idéforum.  
 
 
 
SSF:s Utvecklingskommitté 
genom Erik Degerstedt ordf och ansvarig för konferensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


