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Rapport från Distriktsledarkonferensen 30 juli 2005
Förord
Utvecklingskommittén får härmed avge sin rapport från distriktsledarkonferensen den 30 juli.
Vår kommitté har haft huvudansvaret för genomförandet av denna. Konferensen blev mycket
omtyckt då vi denna gång gav möjlighet till fördjupande diskussion. Speciellt välkommet var
också jämförelsen med SVEROK. Rapporten behandlar i stort det arbete som skedde under
konferenen.
Konferensen
Deltagare på konferensen var:
SSF
Ingvar Carlsson, SSF ordf. (närvarande delvis)
Göran Terningar, vice SSF ordf. (närvarande delvis)
Sven-Olof Andersson, Skattmästare SSF
Kent Vänman, Blivande kanslichef SSF
Erik Degerstedt, SSF:UK
Alexander Jogren, SSF:UK
Susanne Karlsson, SSF:UK
Johannes Ahlin, SSF:UK
Rasmus Myklebust, SSF:UK
Jens Altnäs, SSF:UK
Gert Brushammar, SSF medlemstidningsutredning
Övriga
Mikael Liesjö, SVEROK (närvarande vid sitt föredrag)
Leif Nilsson, Göteborg & CO (närvarande vid sitt föredrag)
Distrikt:
Mälardalens SF
Dalarnas SF
Jan-Olov Lind
Kent Ängskog
Hallands SF
Gert Gustavsson
Jämtlands SF
Sven-Åke Eliasson
Malmö SF
Gunnar Lundberg
Medelpads SF
Gunnar Hjorth
Mikael Skoglund

Nordvästa Skånes SF
Leif Dandanell
Roland Johansson

Smålands SF
Gert Brushammar
Alf Karlsson
Stockholms SF
Gunnar Wahlberg

Norrbottens SF
Tobias Pettersson

Västerbottens SF
Stig Hedenström

Skåne SF
Roland Thapper
Anil Surrender

Västergötlands SF
Håkan Winfridsson
Östergötlands SF
Mårten Garner

1

Icke representerade distrikt:
Blekinge SF, Nordskåne SF, Gotlands SF,
Gästriklands SF, Göteborg SF, Hälsinglands SF, Roslagens SF, Värmlands SF, Upplands SF
och Ångermanlands SF
Konferensen:
De programpunkter och vad som sades presenteras kort:
Inledning
Efter att alla deltagare checkat in och ätit startades konferensen med att SSF ordf. Ingvar
Carlsson välkomnade alla.
Hur satsar vi vidare med stora evenemang i framtiden?
Leif Nilsson, vice VD för Göteborg & CO, höll ett föredrag där han pratade om stora
evenemang och möjligheten att få och genomföra ett Schack-OS i Sverige.
Visning av Lag-EM lokalerna
Göran Terninger guidade deltagarna runt EM-arenan. Deltagarna fick se spellokalen och
arrangemangen bakom kulisserna.
Kent Vänman, ny kanslichef SSF
SSF:s nye kanslichef Kent Vänman gjorde en kort presentation, men passade även på att
samla in synpunkter på vad som kan vara viktigt för en kommande kanslichef att tänka på.
SVEROK
Sveriges Roll och Konfliktsspelförbund var inbjudna för att presentera sin verksamhet. Detta
för att vi ska få andra infallsvinklar till hur man kan organisera ett riksförbund eller ett
distriktsförbund. Besöket var mycket uppskattat och väckte många tankar.
Gruppdiskussion 1
Deltagarna fick välja att delta i någon av de två grupperna. Diskussionerna sammanfattas
under varje rubrik:
Schackets Dag
Diskuterades i stora drag Schackets Dag. SSF har inte lyckats göra denna till det nationella
arrangemang som det var tänkt. Kanske borde klubbarna belönas på något sätt, eller på något
sätt få en morot av att delta i schackets dag.
Unga Schackledare
De distriktsledare som hade valt gruppdiskussionen ”Unga schackledare” fick sig en timme
full med problemställningar och åtgärdsförslag gällande punkten ”unga schackledare”. Varje
distrikt tog upp sina problem och de andra distrikten kom med förslag på åtgärder. Mängder
av tips och idéer utbyttes och förhoppningsvis åkte varje distriktsledare hem med funderingar
på vad de skulle kunna göra i sitt hemdistrikt för att aktivera och stimulera sina ”unga
schackledare”.
Gruppdiskussion 2
Distriktsledarna delades in i två grupper och samlades för att utbyta och jämföra sina
hemdistrikt angående ett antal punkter. Det jämfördes hur distrikten arrangerar DM-tävlingar,
distriktsserier och hur demokratin fungerar i distrikten. Distriktsledarna fick en inblick i hur
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det fungerade hos de andra distrikten och fick höra fördelar/nackdelar med att ha det så som
de hade och gav dem förhoppningsvis idéer på vad de kan förändra i hemdistrikten.
Handlingsprogram 2001
SSF ordf Ingvar Carlsson presenterade de tankar man hade då handlingsprogram 2001
upprättades. Deltagarna fick även en analys av vad som har hänt. I samband med detta
informerades det om att handlingsprogrammet 2001 håller på att utvärderas och att ett nytt
sådant kommer att upprättas under hösten och våren.
Efter presentationen följde en kort diskussion, med många intressant punkter som kommer att
beaktas vid upprättandet av nytt handlingsprogram.
Bl.a.:
”Saknas Elitdel- vilken är vår målsättning med elitverksamheten?”
”Rimligare målsättning gällande rekrytering.”
”Handlingsprogrammet är gjort för en större organisation med fler möjligheter.”
”Begränsa antalet ska punkter och fokusera på ett fåtal istället.”
”Olika behov för olika distrikt. Svårt att generalisera.”
”Handlingsprogrammet är skrivet endast för SSF och inte för svenskt schack.”
”Alla led måste känna sitt ansvar.”
Kongressuppdragen
Tre kongressuppdrag har varit aktuella de senaste åren:
TfS som medlemstidning
Stadgeförslaget
Djupgående analys av SSF:s verksamhet
Nedan följer en sammanfattning av de saker som diskuterades:
TfS som medlemstidning
Propositionen om medlemstidning diskuterades.
Stadgeförslaget

Följande frågor togs upp:
* Medlemsbegreppet, vad är en medlem?
* Det står ej att vi är en ungdomsorganisation.
* Enskild motionsrätt, ska enskilda personer kunna motionera?
* Särskild medlem - frågetecken kring detta.
* "Får ej vara anställd" - luddigt begrepp.

Djupgående analys av SSF:s verksamhet
Sven-Olof Andersson, tidigare med i gruppen som av SSF:s kongress fått uppdraget att göra
en djupgående analys av SSF:s verksamhet. Han berättade för distriktsledarna vad gruppen
hade för funderingar kring uppdraget och vad de hade gjort hittills. I och med att kongressen
utsätt nya personer i gruppen tog han upp vad distriktsledare hade för åsikter och idéer kring
uppdraget. Han kommer sedan att vidarebefordra distriktsledarnas åsikter och önskemål till
den nya gruppen.
Avslutning och utvärdering
I samband med avslutning gjordes en utvärdering av konferensen. Svaren i denna är viktigt
för framtiden och redovisas i nästa stycke.
SSF: ordf. Ingvar Carlsson tackade distriktsledarna för att ha deltagit i denna konferens och
hoppades på ett återseende nästa gång vid Tusenmanna 2006.
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Utvärderingen av konferensen
Vid slutet av konferensen genomfördes en utvärdering. Vi frågade om helhetsintrycket av
konferensen och kan konstatera att deltagarna tyckte:
- Konferensen var rolig
- Konferensen var intressant
- Konferensen var lagom lärorik.
Vi utvärderade också vad som var positivt och negativt i det program som var:
Sammanfattningsvis kan sägas:
- Endagsformen tillsammans med schackligt evenemang är populärt
- Externa föreläsare ger mycket extra krydda åt konferensen.
- Diskussioner bör finnas kvar.
- Vissa punkter fick för lite tid
- Gruppdiskussionsledarna bättre pålästa.
- Vissa punkter (Leif Nilsson, HP2001, Stadge och verksamhetsanalysgruppen) kändes
inte alltid aktuellt för distriktsledarna.
Vid egen utvädering med konferensledarna kom vi fram till att:
- Gruppdiskussionsledarna måste vara bättre förberedda. Men samtidigt svårt för någon
att sätta sig in i så mycket.
- Många ämnen gavs för lite tid.
- Externa föreläsare är bra.
Vi hoppas att vi ses på nästa konferens!
SSF:s Utvecklingskommitté
genom Erik Degerstedt ordf och ansvarig för konferensen.
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