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§ 1 Kongressens öppnande 

Hälsade förbundsordföranden Ingvar Carlsson alla välkomna, för att därefter 
lämna ordet till förre riksdagsledamoten Johan Lönnroth. Hälsade denne 
välkomna å Göteborgs kommuns vägnar efter att ha uttryckt sin stolthet och 
glädje över Göteborgs arrangörsskap. 
 
Hälsade Ari Ziegler välkomna å SM-arrangörernas vägnar. 
 
Parentationer 
 
Höll Ingvar Carlsson parentation över sedan föregående kongress avlidna 
medlemmar: 
 

• Alexander Hildebrand, 83 år, förbundskapten för det svenska landslaget, 
IM i schackkomposition, schackredaktör m.m., Uppsala 

• Harry Schein, 81 år, chef för Investeringsbanken, Filminstitutets och 
Schackakademiens skapare, Stockholm 

• Bent Sörensen, 79 år, schackboksförfattare, Malmö 
• Kurt Andersson, 49 år, mästarklasspelare i SS Allians, Boxholm 
• Bo Aurell, 85 år, tvåa i SM-gruppen 1963, medarbetare i TfS och 

schackdatorexpert, Hässleholm 
• Leif Dandanell, 66 år, styrelseledamot i Nordvästra Skåne, Landskrona 
• Thor Nättorp, 86 år, mästarklasspelare och mångårig klubbledare, 

Lidköping 
• Alf Wennström, 84 år, ungdomsledare och ledare för pensionärsschack, 

Sollentuna 
• Christer Åkerlind, 56 år, ungdomsledare och revisor i klubb och distrikt, 

Östersund 
• Gunnar Johansson, 81 år, en av Hallands starkaste spelare, Örby 
• Evert Svensson, 76 år, ordförande och ungdomsledare för Moheda SK 

 
Utmärkelser 
 
Reflekterade Berndt Söderborg, Riltonkommittén, över innebörden i begreppet 
”mångårig verksamhet”. Delades Riltonmedaljen i brons jämte stipendium ut till 
 

• Thomas Ehrnström, SK Rockaden, Stockholm 
• Miomir Filipovic, SK Rockaden, Stockholm 
• Mikael Frostin, Helsingborgs SS 
• Åke Green, SK Rockaden, Stockholm 
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• Lennart Gullberg, SK Rockaden, Stockholm 
• Anders Linderyd, SK Rockaden, Stockholm 
• Bele Ullmark, SK Rockaden, Stockholm 

 
Delade Ingvar Carlsson ut SSF:s ungdomsledarstipendium till 
 

• Sofie Berger, Falkenbergs SK 
• Anders Kauranen, Eslövs SK 
• Rose-Marie Huusman, Bollmora SK 
• Svante Wedin, Bollmora SK 
• Christer Hammarström, Vallentuna SK 
• Roman Agrest, Sollentuna SK 
• Svetlana Agrest, Sollentuna SK 
• Matts Andersson, Tanums SS 

 
Delade Ingvar Carlsson ut Rogardplaketten i silver till Ari Ziegler, ledamot i 
organisationskommittén för SM och ordförande i Göteborgs SF. 

 
Delade Ingvar Carlsson ut Schack-Gideon 2005 till stormästaren Johan 
Hellsten, Limhamns SK, sverigeetta den 1 oktober 2005 och en värdig 
representant för svenskt schack, för dennes bronsmedalj vid bord 2 i Lag-EM. 
 
Inledningsanförande 
 
Höll Ingvar Carlsson sitt inledningsanförande, vari han uttryckte sin 
tillfredsställelse över att kongressen skulle komma att ha ställning till ett 
genomarbetat stadgeförslag. Han konstaterade att genomförandet av Lag-EM 
varit framgångsrikt och drog slutsatsen att svenskt schack har det kunnande som 
krävs för att ansvara för ”vilka schacktävlingar som helst”, givet tillräckliga 
ekonomiska resurser. Han tolkade 2005 års blott marginella underskott som ett 
ekonomiskt styrkebesked men betonade beroendet av Ungdomsstyrelsen och 
Svenska spel. Ingvar Carlsson betecknade det innevarande året som ett av 
konsolidering men förutskickade därefter nya initiativ vad gäller Schackfyran och 
införande av TfS som medlemstidning. Efter att ha berömt SM-arrangemangen i 
Göteborg, men noterat att de ökade svårigheterna att finna arrangörer kan 
påkalla nya samarbetsformer, förklarade Ingvar Carlsson kongressen 2005 
öppnad. 
 

§ 2 Upprop av kongressombuden 
Företogs upprop av kongressombuden, varvid framkom att 21 av 25 distrikt var 
närvarande. Hälsingland, Norrbotten, Södermanland och Ångermanland fanns ej 
företrädda. 
 

§ 3 Justering av röstlängden 
Fastställdes röstlängden (bilaga 1) till 37 röster från 21 distrikt efter det att 
Stockholms SF:s röstetal reducerats från 16 till 8 i enlighet med den nya lydelsen 
av stadgarnas begränsningsregel om 20%. 
 

§ 4 Fråga om stadgeenlig kallelse 
Ansåg mötet att kongressen var stadgeenligt utlyst. 
 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Förelåg förslag till dagordning. Yrkade Tuve Lindeberg, Stockholms SF, om 
tillägg av en punkt Övriga frågor. Beslöts tillfoga § 16. Övriga frågor efter att 
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Rune Emanuelsson, Västergötlands SF, och Roland Thapper, Skånes SF, 
framhållit att inga beslut skulle kunna fattas under denna punkt. 
 
Fastställdes dagordningsförslaget med detta tillägg. 

§ 6 Val av kongressordförande, protokollförare samt två justeringsmän, tillika 
rösträknare 

Valdes Johan Lönnroth till kongressordförande. 
 
Valdes Mats Eriksson, Göteborg, till protokollförare. 
 
Valdes Tuve Lindeberg och Jonas Sandbom, båda Stockholms SF, till 
justeringsmän, tillika rösträknare. 
 

§ 7 Protokoll från föregående års kongress 
Kongressprotokollet hade sedan tidigare offentliggjorts. Uttryckte Sven-Gunnar 
Samuelsson, Stockholms SF, och Rune Emanuelsson sin erkänsla för 
detsamma. 
 
Lades 2005 års kongressprotokoll med godkännande till handlingarna. 
 

§ 8 2005 års verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning 
Inledde Sven-Olof Andersson, skattmästare, med att under hänvisning till 
verksamhetsberättelsens ekonomiska avsnitt redogöra för utvecklingen i ett 
tioårsperspektiv. Han tecknade bilden av en ekonomi i balans men samtidigt 
också av ett starkt bidragsberoende, i synnerhet sedan Bingolotto upphört att 
fördela medel till riksförbunden till följd av avtagande försäljning. Han fäste också 
uppmärksamheten på den minskande tendensen i antalet seniormedlemmar. 
 
Efterlyste Tuve Lindeberg en utvecklad medlemsredovisning med distriktsvisa 
medlemssiffror för ungdomar och seniorer. 
 
Hävdade Gunnar Berg, Stockholms SF, att kostnaderna för Lag-EM belöper sig 
till 641 000 kronor och inte 539 000 kronor, som den separata redovisningen för 
evenemanget säger, eftersom också 2003 förde med sig kostnader. Han framhöll 
att Lag-EM också lett till fördyringar för Tävlingskommittén, varför den 
sammanlagda kostnaden torde belöpa sig till 900 000 kronor. Gunnar Berg 
uttryckte oro över beroendet av medel från Svenska spel och frågade efter en 
känslighetsanalys. Han konstaterade vidare att de gemensamma kostnaderna 
tycks öka och efterlyste, under hänvisning till sina inlägg vid fjolårets kongress, 
ökad realism i budgeteringen därvidlag. 
 
Svarade Sven-Olof Andersson att de initiala kostnaderna år 2003 avsåg framför 
allt ett styrelsemöte för ECU men att vi i det skedet inte hade tilldelats Lag-EM 
ännu. Han framhöll att Tävlingskommitténs kostnader blir större vid fler lag och 
att allt inte är ren fördyring. Han medgav vidare att någon känslighetsanalys ännu 
inte genomförts men förmodade att det kan ligga inom ramen för det kommande 
handlngsprogrammet. Sven-Olof Andersson menade att utvecklingen av de 
gemensamma kostnaderna ändå går åt rätt håll och framhöll att distriktskontakter 
och särskilda grupper blivit avsevärt billigare. Han avslutade med att, med stöd 
av Jonas Eriksson, Informationskommittén, instämma i behovet av ytterligare 
medlemsstatistik i verksamhetsberättelsen. 
 
Förde Gunnar Berg, sekunderad av Tuve Lindeberg, fram kostnader för lokaler, 
utrustning, material och porto som exempel på fördyringar. Han hävdade också 
att Lag-EM-kostnader under 2003 var att betrakta som förberedelser och att de 
borde räknas in vid den totala bedömningen. 
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Svarade Göran Terninger, ordförande i organisationskommittén för Lag-EM, att 
SSF också fått en intäkt om 120 000 kronor från Göteborgs SF som inte heller 
kontoförts på Lag-EM. Han betonade det positiva värdet i att Sverige ”satts på 
den schackliga evenemangskartan”. 
 
Invände Roland Thapper att frågan om Lag-EM inte hörde till 
verksamhetsberättelsen, eftersom den skulle behandlas separat under § 11.2. 
Han gladde sig åt den ekonomiska utvecklingen för SSF i stort, men frågade 
varför Allsvenska kommitténs överskott inte resulterat i sänkta startavgifter. Han 
slog även fast att Skolkommitténs arbete är av stor vikt men ansåg att dess 
budgetöverdrag tydde på att otillräckliga resurser avsatts. 
 
Menade Ari Ziegler, Göteborgs SF, att det är ointressant för SSF att finnas på 
evenemangskartan. Han ifrågasatte, under hänvisning till svårigheten att få 
sponsormedel, planerna på framtida internationella storevenemang. Han förde 
fram inköp av sensorbräden för 75 000 kronor som en kostnad som inte belastat 
Lag-EM, men som inte hade varit aktuell utan arrangemanget, och menade att 
den totala kostnaden var 1 000 000 kronor. Han protesterade mot att de 120 000 
kronorna från Göteborgs SF skulle ha med Lag-EM att göra och kallade dessa 
medel för ”utpressningspengar”. Ari Ziegler undrade var SSF stode utan 
Stockholms medlemssiffror och hävdade att slaget om framtiden vinns genom 
kvalitetsarbete i klubbarna och avslutade med att fråga vad som är viktigast: ”fler 
pins på kavajslaget – eller fler medlemmar”. 
 
Lovordade Jonas Sandbom, Stockholms SF, den ekonomiska redovisningen. 
Han ifrågasatte dock att Gemensamma kostnader tycks användas som 
budgetbalanskonto och efterlyste bättre budgetering. Han frågade hur mycket 
extrakostnaden för Sveriges deltagande i Lag-EM 2005 var, hävdade att varje 
krona som läggs på internationella evenemang är ”en krona som är stulen från 
ungdomsverksamheten” och uppmanade SSF att inte söka några sådana så 
länge de kostar pengar. 
 
Svarade Göran Terninger att de s.k. utpressningspengarna var resultatet av en 
förhandling mellan SSF och Göteborgs SF. I övrigt hänvisade han vad gäller Lag-
EM till §§ 11.2 och 11.4 på dagordningen. Svarade han vidare, i sin roll som 
ordförande i Allsvenska kommittén, att kostnaden för Allsvenskan är 
svårbudgeterad ett enskilt år eftersom den till stor del beror på resekostnaderna 
och därmed lottningen. Han menade dock att avgifter och kostnader över tiden är 
i balans. 
 
Svarade Björn Ansner, Tävlingskommittén, att kostnaderna för Sveriges 
deltagande i Lag-EM 2003 och 2005 belöpte sig till 144 000 kronor respektive 
296 000 kronor och att extrakostnaden därmed kunde sättas till 150 000 kronor. 
Han framhöll dock att dessa pengar hade givit extra verksamhet i form av fler 
deltagande lag och konstaterade att förslaget om Lag-EM från början kommit från 
Göteborg & Co och från Ari Ziegler själv. Björn Ansner uttryckte sin stora 
förvåning över att denne helt hade bytt uppfattning. 
 
Svarade Ingvar Carlsson sammanfattningsvis att 500 000 kronor är den totala 
kostnaden för att arrangera Lag-EM 2005 och att vad därutöver är följer av 
särskilda beslut om att t.ex. ställa upp med fler lag eller tilldela Göteborgs SF SM 
tre år i rad. Han framhöll att han själv arbetat i tjugofem år med 
ungdomsverksamhet, att flera andra i SSF:s styrelse ”jobbar på golvet” och att 
Styrelsen inte alls är främmande för basarbetet i klubbarna. Han konstaterade att 
Styrelsen däremot har att göra en avvägning mellan olika typer av verksamhet, 
varnade för att ha en alltför snäv syn på frågan om bredd och elit och menade att 
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all verksamhet hänger ihop. Ingvar Carlsson instämde avslutningsvis i att 
eventuella framtida internationella arrangemang skall gå ihop ekonomiskt. 
 
Menade Bo Berg, Arvika, att ett ungdomsförbund som överväger internationella 
evenemang borde inrikta sig på ungdomsmästerskap, som dessutom borde ha 
goda möjligheter att gå ihop eller ge ett överskott. 
 
Svarade Ingvar Carlsson att ungdomsmästerskapen är intressanta men att 
bedömningen gjorts att det skulle vara svårare att få ekonomin i balans för dessa 
arrangemang. Han hänvisade vidare till dagordningens § 11.4. 
 

§ 9 Revisionsberättelse 
Redogjorde Sverker Thulin, revisor, i korta drag för revisionsberättelsen, som 
finns införd i den tryckta verksamhetsberättelsen. Tillstyrkte revisorerna Roger 
Björkholm och Sverker Thulin att kongressens ledamöter måtte bevilja Styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. 
 

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt om 
ansvarsfrihet 
Beslöts enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för 2005. 
 
Beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter full och tacksam ansvarsfrihet. 
 

§ 11 Rapporter och motioner 
11.1 Motion  från stadgegrupp enligt kongressuppdrag (bilaga 2) 

 
Presenterade Tuve Lindeberg, sammankallande i stadgegruppen, densammas 
förslag. Konstaterade han att konsensus i allt väsentligt syntes råda. Han fann 
Styrelsens motförslag att distriktens geografiska verksamhetsområde skall 
fastställas av Styrelsen (§ 4 i förslaget; paragrafnummer hänvisar i det följande till 
stadgegruppens förslag och inte till de gamla stadgarna) tvivelaktigt mot 
bakgrund av möjligheten att denna väg påverka röstsiffrorna vid kongressen. 
Yrkade Tuve Lindeberg bifall till stadgegruppens förslag. 
 
Framhöll Ingvar Carlsson att ändringar i distriktsindelningen görs ytterst ställan 
men att man, när behovet finns, vinner i snabbhet vid förändringar om Styrelsen 
kan fatta beslut. Som exempel nämnde han att det nyligen sammanslagna 
Skånes-Malmö SF tack vare detta kunde få landstingsbidrag ett år tidigare. 
Yrkade Ingvar Carlsson på bifall till Styrelsens förslag till § 4, sista meningen: 
”Distriktsförbunds geografiska verksamhetsområde fastställs av Styrelsen.” 
 
Påpekade Roland Thapper att ett eventuellt felaktigt styrelsebeslut alltid kan 
överklagas till kongressen. Frågade han vidare varför SSF:s säte anges till 
Norrköping (§ 2) och efterlyste han sanktioner vid brott mot stadgarna. Menade 
han vidare att sista meningen av § 7, att regelverket för disciplinära åtgärder 
fastställs av kongressen, är oklar. Yrkade Roland Thapper att § 7, sista 
meningen, måtte strykas. Yrkade Roland Thapper därutöver att under § 15, 
Obligatoriska ärenden vid ordinarie kongress, införa en punkt ”18. Övriga 
ärenden. Beslut får ej fattas under denna punkt”. 
 
Svarade Tuve Lindeberg att det för aktiebolag är obligatoriskt att ange ett säte 
men att det i vårt fall inte är viktigt. Han svarade vidare att stadgebrott täcks in av 
§ 7, Disciplinära åtgärder. Drog Tuve Lindeberg på stadgegruppens vägnar 
tillbaka § 7, sista meningen. Menade han slutligen att en punkt om övriga frågor 
knappast behöver vara obligatorisk i kongressdagordningen, men att kongressen 
i princip är fri att fatta vilka beslut den vill. 
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Instämde Roland Thapper i Styrelsens förslag om oförändrad lydelse av § 4, 
sista meningen. Han poängterade att två landstingsbidrag kunde ha gått 
förlorade för Skånes del vid en tidsutdräkt. Han menade vidare beträffande § 15 
att beslut inte skall få fattas i ärenden som inte finns på dagordningen i förväg. 
 
Hävdade Gert Brushammar, ledamot i stadgegruppen, att distriktsförbunden är 
egna juridiska personer vars verksamhetsområde inte kan bestämmas av SSF 
och att Styrelsen inte bör ha möjligheten att påverka rösträtten vid kongressen 
via distriktens storlek. Vad gäller vikten av snabbhet menade han att bidragsåret 
kommer året efter verksamheten och att det därför borde finnas tid att låta 
kongressen fatta beslut. 
 
Beslöts efter votering (24 röster för stadgegruppens förslag mot 13 för 
Styrelsens, varvid dock 2/3 majoritet krävs för en ändring av gällande stadgar) i 
enlighet med styrelsens förslag till § 4, sista meningen, ”Distriktsförbunds 
geografiska verksamhetsområde fastställs av Styrelsen.” 
 
Beslöts i enlighet med stadgegruppens förslag till § 15, Obligatoriska ärenden 
vid ordinarie kongress. 
 
Beslöts att till övriga delar anta stadgegruppens förslag med undantag av § 7, 
sista meningen, ”Regelverket fastställs av kongressen”, som drogs tillbaka av 
stadgegruppen. 
 

11.2 Rapport från Styrelsen om Lag-EM i Göteborg 2005 i Göteborg (bilaga 3) 
 
Hänvisade Göran Terninger till den 64-sidiga rapporten. 
 
Sammanfattade Sigvard Olsson, pressansvarig för Lag-EM, mediebevakningen 
av arrangemanget med att stockholmstidningarnas intresse var obefintligt och att 
detsamma gällde för TV, såframt inte vi som arrangörer var beredda att betala 
produktionen. Däremot var gensvaret från radion positivt och även längre inslag 
bereddes plats. Han konstaterade att schacket är oerhört beroende av de 
skribenter som kommer ur våra egna led. Internet är en bra informationskanal 
som dock bara når redan schackintresserade. 
 
Uttryckte Rune Emanuelsson sin förvåning över det missnöje som visats över 
Lag-EM. Menade han att ingen kunde ha trott annat än att arrangemanget skulle 
gå med förlust, att vi nu borde glädja oss åt arrangemanget gick bra men att vi 
framdeles borde satsa på ungdomsverksamheten. 
 
Menade Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, att det är bra med 
internationella evenemang, men att de måste vara väl förberedda, också 
ekonomiskt. Han framhöll att också det nedlagda arbetet var en resurs som 
kunde ha lagts på andra uppgifter. 
 
Konstaterade Roland Thapper att Lag-EM löpt enligt förväntan och att vi framför 
allt lärt oss två saker: att vi saknar en bra metod för att dra till oss sponsorpengar 
och att det lovar gott att vi har förmågan att ordna stora arrangemang. 
 
Lades Styrelsens rapport om Lag-EM till handlingarna. 
 
Ajournerades kongressen för lunch. 
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11.3 Rapport från Styrelsen, koncept till nytt handlingsprogram (bilaga 4) 
 
Inledde Ingvar Carlsson med att konstatera att det är dags att utvärdera det 
gamla handlingsprogrammet och gå vidare med att formulera ett nytt. Han 
lämnade ordet till Erik Degerstedt, ordförande i arbetsgruppen för nytt 
handlingsprogram. 
 
Sammanfattade Erik Degerstedt ”Schack 2010”, konceptet till nytt 
handlingsprogram, i de tre satserna ”Vi skall bli moderna”, ”Vi skall synas” och ”Vi 
skall växa”. 
 
Föreslog Bo Berg att ett avtal upprättas med Internet Chess Club om att kunna 
anmäla sig som medlem i Sveriges Schackförbund direkt på dennas hemsida. 
 
Invände Ari Ziegler mot ledordet ”Vi skall synas”. Han menade att 
medieuppmärksamhet inte ger många nya medlemmar utan att energin bör 
läggas på annat. Han ifrågasatte också alla tankar på kvotering och menade att 
de bästa bör väljas till uppdrag. Han tog avstånd från ”åldersfascism” och 
hävdade att en människas hjärna inte är färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern. 
 
Frågade Sven-Gunnar Samuelsson vilka åtgärder Styrelsen vidtagit när det stod 
klart att målsättningarna i Handlingsprogram 2001 inte skulle komma att 
uppfyllas. 
 
Framförde Roland Thapper att vi visserligen bör rätta oss efter 
Ungdomsstyrelsens krav, men att vi inte skall inskränka demokratin därutöver. 
Han efterlyste årliga kongressrapporter för att följa upp hur arbetet med 
handlingsprogrammets mål utvecklas. Han varnade för att satsningarna på 
Schackfyran kan ge fina medlemssiffror men samtidigt dölja vikande tendenser 
på andra områden och efterlyste noggrannare mått för olika typer av medlemmar. 
 
Menade Sigvard Ohlsson, Eslöv, att arbetsgruppen ”gjort det lätt för sig” genom 
att undvika den viktiga ledarfrågan. Han påpekade att det är lätt att rekrytera 
spelare men svårare att rekrytera och behålla ledare. 
 
Vidareutvecklade Bo Berg sitt förslag om medlemsansökan via Internet. Han 
konstaterade att många medlemmar innebär mycket pengar och att SSF:s 
hemsida bör rymma information om man bildar en ny förening. Han uppmanade 
också till nybildning av klubbar på basis av deltagandet i Schackfyran. 
 
Svarade Erik Degerstedt att kvotering mycket väl kan vara nyttig och att de 
senaste årens föryngring i de centrala organen troligen gynnat SSF. Han bemötte 
kritiken mot att arbetsgruppen gjort det lätt för sig med att programmet måste 
vara genomförbart. 
 
Avslutade Ingvar Carlsson diskussionen med att tacka för de synpunkter som 
framförts. Han framhöll att det mesta i Handlingsprogram 2001 genomförts och 
att dess ledord nått ut och skapat diskussion, men medgav att målsättningen om 
50-100% ökning av medlemstalen inte uppnåtts och att det är dags att gå vidare 
med ett nytt handlingsprogram. Han betonade, med exempel från sin egen klubb 
Linköpings ASS, vikten av en fungerande klubbverksamhet. 
 
Lades rapporten till handlingarna. 
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11.4 Rapport från styrelsen, koncept till Handlingsprogram för större internationella 
arrangemang i Sverige (bilaga 3, sid. G8, H1-H4) 
 
Gjorde Göran Terninger med hänvisning till rapporten en kortfattad genomgång 
av de stora arrangemang som omnämns i densamma. Han konstaterade att den 
sammanlagda omsättningen för dessa uppskattas till 140 miljoner kronor med en 
förlustrisk om 42 miljoner. Han nämnde speciellt ungdomsmästerskapen som 
tävlingar där chans till ett överskott finns och avslutade med att berätta att ett 
antal kontakter tagits med makthavare i stat, kommuner och näringsliv. 

Invände Jonas Sandbom med skärpa mot tillvägagångssättet då SSF erhöll 
arrangörsskapet för Lag-EM 2005. Han menade att kongressen aldrig fått tillfälle 
att ta ställning i frågan utan ”blivit vilseförd” genom att året innan ansökan ha 
förespeglats att ingen risk skulle tas, för att följande år få erfara att tidsbrist gjort 
att ansökan redan blivit gjord. Jonas Sandbom ansåg att något liknande inte får 
hända igen och att Styrelsen skall invänta kongressens beslut om motsvarande 
läge skulle uppstå i framtiden. 

Anförde Styrelsen genom Göran Terninger att ett eventuellt arrangemang 
kommer att bygga på att ett separat bolag tar den ekonomiska risken och i 
sådana fall skall få sitt kapital utifrån. 

Jonas Sandbom och Tuve Lindeberg reserverar sig på denna punkt och 
önskar att följande mening tillfogas sist: 

”Göran Terninger lovade också att kongressen skulle få ta ställning till en 
eventuell ansökan innan en sådan lämnas in.” 

 
Lades rapporten till handlingarna. 
 

11.5 Rapport från arbetsgruppen för genomförande av en djupgående analys av 
Sveriges Schackförbunds verksamhet (bilaga 5) 
 
Rapporterade Sven-Gunnar Samuelsson, sammankallande i arbetsgruppen, att 
densamma förvandlats till en enmansutredning genom att Gunnar Johansson 
och Gunnar Lundberg lämnat den. Han redogjorde för innehållet och betonade 
den stora betydelse som klubbarna och dessas verksamhet har. Han ansåg det 
självklart att SSF vid sponsorkontakter med företag i Stockholm först skall 
kontakta Stockholms SF. Sven-Gunnar Samuelsson avslutade med att 
konstatera att värdefull information finns i den mängd enkätsvar, ”en hög om 20 
cm”, som influtit. Han befarade dock att en del kan ha skrivits i förtroende men 
åtog sig att tillskriva distrikten och fråga om de är beredda att låta honom göra 
enkätsvaren tillgängliga. 

Yrkade Tuve Lindeberg att kongressen måtte uppdra åt Styrelsen att fortsätta sitt 
arbete i rapportens anda. 

Erinrade sig Roland Thapper hur han själv vid förra kongressen tvivlade på att 
arbetsgruppens uppgift skulle kunna föras i hamn. Han konstaterade att det 
kommer att krävas ett stort arbete för att rätt kunna utvärdera enkätsvaren och 
förordade att materialet ställs till Styrelsens förfogande. 

Förmodade Ari Ziegler, med instämmande av Ingvar Carlsson och Rolf 
Lundqvist, Helsingborg, att det kan vara svårt att få klar vägledning av rapporten. 

Instämde Rune Emanuelsson i Tuve Lindebergs yrkande. 
 
Beslöts i enlighet med Tuve Lindebergs yrkande att Styrelsen skall fortsatta sitt 
arbete i rapportens anda. 
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§ 12 Proposition avseende medlemsavgifter 
Förelåg endast ett förslag om oförändrade avgifter. 
 
Fastställdes medlemsavgiften för 2006 till 70 kronor för seniorer och till 10 
kronor för ungdomar upp till 25 år. 
 
- - - - - 
 

 Val av hedersmedlem 

Tog Ingvar Carlsson till orda och föreslog på Styrelsens vägnar att kongressen 
måtte utse Ingemar Eriksson, mångårig kanslichef för SSF och ordförande i 
Östergötlands SF och flera klubbar under många år, till hedersmedlem. 
 
Beslöts enhälligt att utse Ingemar Eriksson till hedersmedlem i Sveriges 
Schackförbund. Överräckte Ingvar Carlsson blommor och ett presentkort om 
10 000 kronor till valfri resa. 
 

§ 13 Information om verksamhetsplan och budget 
Hänvisade Ingvar Carlsson till den i verksamhetsberättelsen införda 
verksamhetsplanen och till tidigare diskussion vid kongressen. Ingen begärde 
ordet. 
 
Redogjorde Sven-Olof Andersson kort för hur budgetarbetet inletts med att de 
olika äskandena pekat på ett underskott om 1 000 000 kronor. Ingen begärde 
ordet. 

Lades verksamhetsplan och budget till handlingarna. 
 

§ 14 Val av ordförande och sex övriga ledamöter i Styrelsen samt två revisorer 
och två revisorssuppleanter 
Redogjorde Gert Brushammar, sammankallande i valberedningen, för hur 
valberedningen följer två spår i sitt arbete genom att dels utse nya namn, dels att 
med hjälp av distrikten söka utveckla kandidater på lång sikt. Han konstaterade 
att valberedningen för ett år sedan bett om förslag till namn men endast fått 
gensvar från Stockholms SF medan ”alla andra tiger”. Han lade så fram 
valberedningens förslag (bilaga 6). 
 
Valdes Ingvar Carlsson, Linköping, till ordförande på ett år (omval). 
 
Valdes till övriga ledamöter på två år 
 Sven-Olof Andersson, Östersund (omval), 
 Björn Ansner, Malmö (omval), 
 Erik Degerstedt, Luleå (omval), 
 Jonas Eriksson, Västerås (omval), 
 Lars Karlsson, Stockholm (omval) och 
 Göran Terninger, Stockholm (nyval). 
 
Valdes till revisorer på ett år 
 Roger Björkholm, Norrköping (omval), och 
 Sverker Thulin, Malmö (omval). 
 
Valdes till revisorssuppleanter på ett år 
 Anders Wengholm, Alingsås (omval), och 
 Jörgen Karlsson, Västervik (omval). 
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§ 15 Val av valberedning samt sammankallande i denna 
Valdes 
 Gert Brushammar, Växjö (omval), 
 Jan Wikander, Stockholm (omval), 
 Ronny Andersson, Helsingborg (omval), samt 
 Per Åkerman, Sandviken (omval), till valberedning på ett år med den 

förstnämnde som sammankallande. 
 

§ 16 Övriga frågor 
16.1 Medlemstidning 

 
Frågade Jonas Sandbom, med hänvisning till att frågan om Tidskrift för Schack 
som medlemstidning varit uppe till diskussion förut utan att vinna stöd, efter hur 
Styrelsen resonerar kring ämnet. 
 
Menade Sven-Gunnar Samuelsson att dagens Tidskrift för Schack svårligen kan 
göras till medlemstidning med tanke på dess elitinriktade innehåll. 
 
Svarade Ingvar Carlsson att idén om medlemstidning visserligen fallit förut, men 
att Styrelsen ändå upplevt positiv respons. Han lovordade TfS men kunde 
samtidigt fastslå att prenumerationssiffran inte utvecklas på önskat vis. Han 
förutskickade att ett förslag kan komma att lämnas vid kommande kongress men 
fann det själv naturligt att innehållet förändras för att anpassas till en på så sätt 
utvidgad läsekrets. 
 

16.2 Allsvenskan 
 
Frågade Jonas Sandbom hur beslut fattas vad gäller Allsvenskans uppbyggnad. 
Han noterade att ett förslag till serieomläggning föreligger men ifrågasatte 
brådskan i ett genomförande. 
 
Svarade Göran Terninger att vårens allsvenska seminarium avkastat många 
värdefulla idéer och att beslut om kommande säsongs bestämmelser normalt 
fattas vid Styrelens julimöte efter kongressen. Han förklarade att seriesystemet 
förlorat 76 lag på tre år, att det nu bara finns underlag för tretton division IV-
grupper och drog slutsatsen att division IV havererat. Han redogjorde kortfattat 
för det planerade nya systemet med idel åttamannalag i en elitserie, en 
”superetta”, fyra division I-grupper, åtta division II-grupper och sexton division III-
grupper och förutspådde en bättre geografisk spridning som framför allt skulle 
gynna division I-lagen. Göran Terninger sammanfattade läget med att det 
nämnda division IV-haveriet nödvändiggör ett kraftfullt agerande. 
 
Konstaterade Roland Thapper att den planerade omläggningen i allt väsentligt 
innebär en återgång till det system som rådde innan serieomläggningen för ett 
tjugotal år sedan. Han tillstyrkte förändringen men gjorde reflektionen att det 
knappast kan bli billigare båda gångerna. 
 
Ställde Jonas Sandbom behovet av skyndsamhet mot vikten av att de berörda 
klubbarna får yttra sig. Han ansåg den senare faktorn väga tyngre. 
 
Påpekade Bo Berg att vissa lag tvingats ta steget till lägre serie p.g.a. 
kostnaderna. 
 
Instämde Sven-Gunnar Samuelsson i Jonas Sandboms tvivel. Han gav 
underbetyg åt kommunikationen från i synnerhet Allsvenska kommittén och 
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menade med hänvisning till demokratin att ett års fördröjning vore ett lågt pris att 
betala. 
 
Tillstyrkte Rune Emanuelsson den planerade serieomläggningen. Han uttryckte 
förvåning över dem som tror att det går att fortsätta i samma hjulspår, såg fram 
emot fler lag i distriktsserierna och uttalade sitt stöd för Allsvenska kommittén, 
”den enda kommitté som jobbar”. 
 
Uttalade Göran Terninger sin uppskattning för de synpunkter som framkommer 
vid seminarier och liknande. Han hävdade kärnfullt att i vissa lägen ändå ”någon 
#/*&% måste ta ett beslut”. 
 
Förordade Ari Ziegler att två eller tre förslag till nytt seriesystem utarbetas för att 
sedan sändas ut på remiss till klubbarna. 
 
Tillstyrkte Sigvard Ohlsson ett skyndsamt agerande, samtidigt som befarade att 
en liknande diskussion kan komma att föras igen om något år. Han frågade hur 
Allsvenska kommittén tänker sig startavgifterna. 
 
Svarade Göran Terninger att det nuvarande förslaget innebär startavgifter om 
15 000 kronor i Elitserien, 8 000 kronor i Superettan, 6 000 kronor i division I, 
3 000 kronor i division II och 1 000 kronor i division III. 
 

§ 17 Kongressens avslutande 
Tackade Ingvar Carlsson på egna och andras vägnar för förtroendet att bli 
omvald. Han berättade att 2008 års SM-arrangör inte är utsedd, uttryckte sin 
tacksamhet för den ansökan från Göteborg som föreligger men nämnde att 
förberedelser för en ansökan från Åre också pågår. 
 
Tackades kongressordföranden Johan Lönnroth med blommor samt startavgift, 
resa och logi för Tusenmannaschacket 2007, för att han lett kongressen på ett 
sätt som präglats av både trivsam atmosfär och ordning. 
 
Förklarades kongressen avslutad. 
 
Hälsade Sven-Gunnar Samuelsson välkommen till SM i Stockholm den 30 juni – 
15 juli i den fräscha och nyrenoverade Eriksdalshallen. 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Mats Eriksson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Johan Lönnroth Jonas Sandbom Tuve Lindeberg 
 Se dock reservation i vad avser § 11.4. 
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