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§ 1 Kongressens öppnande 
 
Välkomsthälsningar 
Förbundsordförande Ari Ziegler hälsade alla välkomna till kongressen. 
Växjös borgmästare Nils Posse berättade om staden Växjö ur olika aspekter och avslutade med att hälsa alla 
välkomna till Växjö. 
 
Parentationer 
Ari Ziegler höll parentation över följande medlemmar, som avlidit sedan föregående kongress. 
● Rolf Martens, Malmö, 66 år 
● Olle Smedborg, Helsingborg, ordförande i Helsingborgs ASK och Nordvästra Skånes SF, 82 år 
● Per-Olof Höllfors, Simrishamn, återskapade Lunds ASK 1956 och var med och bildade Österlens SV, 82 år 
● Ebbe Andersson, Malmö, sekreterare och ordförande i Limhamns SK 
● Sven Platzack, Ystad, ledande spelare i Ystads SS, 62 år 
● Sören Björnlert, SS Allians Skänninge, hedersledamot i SSF, 86 år 
● Derek Lardot, Schack 64 Haparanda 
● Stig Sahlin, Uppsala, SK-78 och UASK 
● Sune Engfors, ledare i Sollentuna SK 
● Leif Nordebrink, Västerås ASK, 67 år 
● Karl-Erik Åberg, Göteborg, ordförande i SS Manhem, 86 år 
● Olle Alfredsson, Göteborg, SS Manhem 
● Karl-Olof Forsberg, Skellefteå 
● Rune Fjällström, SS Allians Skänninge 
● Jean Persson, Göteborg, kassör i Göteborgs SS 
● Lennart Bruse, Örebro SS, medlem sedan 1932, 89 år 
● Harry Runström, Tibro 
● Nils Eriksson, Upsala ASS 
 
Utmärkelser 
Ingvar Carlsson, Linköping, tackades för bland annat sina insatser som ordförande i Sveriges Schackförbund och 
utnämndes till hedersledamot i SSF. Ingvar Carlsson fick samtidigt motta Rogardplaketten i guld. 
 
Rogardplaketten i silver utdelades till 
● Gert Brushammar, överledare för SM-tävlingarna i Växjö 
● Lasse Thomasson, Malmö 
 
Collijnplaketten i guld utdelades till avgående styrelseledamoten Johan Sigeman, Lund. 
 
Utmärkelser 
Sveriges Schackförbunds ungdomsledarstipendium på 2 000 kronor tilldelades 
● Alf Björsson, Örgryte SK 
● Jan-Erik Johansson, Växjö SK 
● Alf Isaxon, Växjö SK 
● Håkan Jalling, Växjö SK 
● Lasse Svensson, SK Framåt 
● Mats Leden, SK Framåt 
● Matti Virolainen, Lundby SS 
● Carl-Gustaf Jarebo, SS Manhem 
● Rickard Dave, SS Manhem 
● Stig Grönlund, Öckerö SS 
● Tony Hanoman, SK Rockaden Stockholm 
● Stefan Bryntze, SK Rockaden Stockholm 
● Peter Fosselius, SK Rockaden Stockholm 
● Lars-Göran Lantz, Linköpings ASS 
● Ulf Hilmersson, Borås-Fristads SK 



 
På uppdrag av Riltonfonden utdelade Bernt Söderborg Riltonmedaljen i olika valörer. 
 
Riltonmedaljen i brons och stipendium utdelades till 
● Susanne Karlsson 
● Lars-Eric Boregren 
● John Lövgren 
● Björn Andersson 
● Sten Andersson 
 
Riltonmedaljen i silver och stipendium utdelades till 
● Roland Johansson 
● Henry Conradsson 
 
Riltonmedaljen i guld och stipendium utdelades till 
● Sigvard Olsson 
● Roland Thapper 
 
Schack-Gideon för 2007 utdelades till Emanuel Berg, Sollentuna SK. 
 
 
Inledning 
Ari Ziegler inledde med att beskriva vad styrelsen har gjort under året och framhöll särskilt kommittéernas 
arbete. Han berättade också att SSF via Schackakademin har fått en huvudsponsor, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, som kommer att stödja svenskt schack med totalt omkring 500 000 kronor under tre år. 

Ari Ziegler pekade också på det vikande deltagarantalet i tävlingar som SM och Skol-SM, och framhöll tre 
områden som är särskilt viktiga för svenskt schacks framtid: 

– Schackfyran har haft stora framgångar under året och nästa steg blir att bilda nya klubbar i Schackfyrans 
spår. 

– Ledarrekryteringen såg Ari Ziegler som sin viktigaste uppgift när han tillträdde för ett år sedan, och han 
medgav nu att inte mycket har hänt på det området. ”Det blir upp till bevis för mig under kommande år”, 
konstaterade Ziegler. 

– Distriktlyftet är ett projekt som syftar till att hjälpa framför allt svaga distrikt att bli starkare. 
Ari Ziegler påminde också om att nästa års SM-tävling spelas i Kungsör, och han berättade att inga sökanden 

finns till SM 2010. 
 
§ 2 Upprop av kongressombuden 
Upprop av kongressombuden genomfördes. Av 41 möjliga ombud var 36 närvarande. Hälsingland, Medelpad, 
Södermanland, Västerbotten och Ångermanland saknades (se bilaga 1). 
 
§ 3 Justering av röstlängden 
Kongressen beslutade att fastställa röstlängden till 36 röster. 
 
§ 4 Fråga om stadgeenlig kallelse 
Mötet fann att kongressen var stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5 Val av kongressordförande 
Till kongressordförande valdes borgmästare Nils Posse, Växjö. 
 
§ 6 Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Niklas Sidmar, Mölndal. 
 
§ 7 Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Robert Spångberg, Stockholm och Bo Nyberg, Uppsala. 
 
§ 8 Fastställande av dagordning 
Kongressen beslutade att fastställa föreliggande förslag till dagordning. 
 
§ 9 Protokoll från föregående kongress 
Kongressen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 



 
§ 10 2007 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning 
2007 års verksamhetsberättelse, jämte resultat- och balansräkning, ingick i den tryckta årsredovisningen. 
Redovisningen kommenterades av skattmästare Sven-Olof Andersson, som samtidigt förevisade grafik över 
intäkter och kostnader från 1998 och framåt. 

En förlust på ungefär 2,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2007 redovisades. Förlusten förklaras med att de 
bidragspengar som erhålles från Svenska Spel i januari varje år inte längre räknas till föregående verksamhetsår 
utan till kommande verksamhetsår, eftersom detta är det verksamhetsår pengarna är avsedda för och numera 
också utbetalas under. Sven-Olof Andersson hänvisade också till förra årets kongress, då det förvarnats om att 
man för att i fortsättningen få en mer rättvisande bild av förbundets ekonomi, skulle kunna göra denna 
omläggning. Efter bokslutet 2007 är det egna kapitalet därmed knappt 3 000 kronor. 

Sven-Olof Andersson berättade att man med den gamla redovisningsprincipen hade gjort ett överskott på 
78 000 kronor under verksamhetsåret 2007. Han visade också grafik över medlemssiffror, som på lång sikt har 
en vikande trend, samt medlemssiffor för distrikten under de senaste två åren. Därefter vidtog debatt med en 
mängd frågor kring olika aspekter av i första hand budgeten. 

Bo Berg hänvisade till förra årets kongressbeslut om omfördelning av resurser från central administration till 
lokal verksamhet och menade att styrelsen inte har gjort något för att verkställa beslutet. Ari Ziegler svarade att 
styrelsen har vidtagit flera åtgärder som på olika sätt stöder den lokala verksamheten, inte minst gäller detta 
satsningen på Schackfyran. Bo Berg fick stöd av Jonas Sandbom som menade att klubbarna själva bör ha 
kontroll på de medel det gäller. 

Roland Thapper sade sig vara trött på diskussionen om motsättningar mellan central, regional och lokal nivå 
inom svenskt schack men yrkade ändå på att styrelsen ska avkrävas en tidplan för verkställandet av motionen 
och en redovisning av vad som har gjorts. 
 
Kongressen beslutade att stödja Roland Thappers yrkande. 
 
Kongressen beslutade vidare att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
§ 11 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen för Sveriges Schackförbunds föredrogs av Sthig Jonasson. Revisorerna anser att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och att styrelsens medlemmar inte handlat i strid 
med förbundets stadgar. 

Kongressen beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet 
Kongressen beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att på revisorernas förslag bevilja hela 
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. 
 
§ 13 Proposition angående Tidskrift för Schack som medlemstidning 
Ari Ziegler argumenterade för styrelsens förslag och framhöll fördelarna med att göra om TfS till 
medlemstidning. Han berättade att TfS i nuvarande format skulle kosta omkring 500 000 kronor om året som 
medlemstidning och förklarade att SSF idag inte har råd med detta. Därför förordar styrelsen ett billigare 
alternativ, som innebär att man i inledningsskedet producerar 4 nummer à 48 sidor årligen utan fyrfärgstryck. 

Tuve Lindeberg från Stockholms SF, Jan Bengtsson från Nordvästra Skånes SF och Ingvar Carlsson från 
Östergötlands SF uttryckte sitt stöd för propositionen, medan Bengt Gällmo, Gotlands SF yrkade avslag och fick 
stöd av Bo Plato, Nordskånes SF, Roland Thapper och Sigvard Olsson, Skånes SF, Jan-Olov Lind, Örebro SF 
samt Bo Berg, Värmlands SF. 

Bo Plato kritiserade samtidigt Informationskommittén för att det gamla TfS-lagret har tömts och stora 
mängder tidskrifter slängts. Informationskommitténs ordförande Peter Halvarsson förklarade åtgärden med de 
höga kostnaderna för lagerhållningen och menade att man i stället planerar att scanna in alla gamla tidningar och 
erbjuda dem digitalt utan kostnad. 

Därefter gick kongressen till omröstning. Kongressen beslutade att stödja styrelsens proposition. 
 
§ 14 Proposition angående medlemsavgifter 
Kongressen beslutade enhälligt att stödja styrelsens förslag, som innebär en höjning av senioravgiften med 30 kr, 
från 90 kr till 120 kr samt oförändrad nivå på junioravgiften (10 kr). 
 
§ 15 Verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplan och budget för 2008 ingick i den tryckta årsredovisningen. Gunnar Berg, Stockholm, 
efterfrågade en prognos för 2008 års ekonomi och frågade hur ofta styrelsen stämmer av att budgeten följs. 



Sven-Olof Andersson beskrev kortfattat styrelsens rutiner för budgetuppföljning och redovisade en del siffror 
på kommitténivå. Han berättade att budgetuppföljning görs av styrelsen på varje möte från och med julimötet. 
 
§ 16 Presentation av nominerade styrelse- och revisorskandidater 
Valberedningen presenterade genom sammankallande Jens Altnäs sitt förslag till styrelse och revisorer. 
 
§ 17 Val av ordförande i styrelsen 
Kongressen valde Ari Ziegler (omval) till ordförande i Sveriges Schackförbund. 
 
§ 18 Val av övriga ledamöter i styrelsen 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Till övriga styrelseledamöter på två år valdes 
● Sven-Olof Andersson Östersund (omval) 
● Erik Degerstedt Luleå (omval) 
● Inna Agrest  Stockholm (nyval) 
● Peter Halvarsson Linköping (nyval) 
● Paul Linde  Skövde (nyval) 
● Anil Surender  Lund (nyval) 
 
Följande ledamöter valdes på två år av förra årets kongress och ingår därmed i styrelsen: 
● Maria Berg  Uppsala 
● Mats Eriksson Göteborg 
● Jesper Hall  Lund 
● Emilia Horn  Stockholm 
● Adriana Krzymowska Stockholm 
● Håkan Winfridsson Hestra 
 
§ 19 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Till revisorer på ett år valdes Sthig Jonasson, Uppsala och Robert Söderlund, Norrköping (omval). 
Till revisorssuppleanter på ett år valdes Stefan Lindh, Stockholm och Anders Wengholm, Alingsås (omval). 
 
§ 20 Fastställande av antal ledamöter samt val av valberedning och sammankallande i denna 
Kongressen beslutade på förslag av Bengt Gällmo, Gotland, att valberedningen ska innehålla fem personer. 
Sex personer föreslogs till valberedning och Jonas Sandbom, Stockholm, begärde sluten omröstning. 
Den utföll på följande sätt: 
Roland Thapper, Skåne, 36 röster 
Jan Wikander, Stockholm, 34 röster 
Jens Altnäs, Stockholm, 34 röster 
Björn Andersson, Gotland, 30 röster 
Stephan Lindberg, Östergötland, 27 röster 
Tony Hanoman, Stockholm, 19 röster 
 
Till valberedning för ett år valdes således 
● Jens Altnäs  Bromma (omval) Stockholms SF 
● Stephan Lindberg Mjölby (omval)  Östergötlands SF 
● Roland Thapper Lund (omval)  Skånes SF 
● Jan Wikander  Stockholm (omval) Stockholms SF 
● Björn Andersson Gotland (nyval)  Gotlands SF 
 
Till sammankallande i valberedningen föreslogs Jens Altnäs och Roland Thapper. Roland Thapper avböjde, 
varvid kongressen utsåg Jens Altnäs till sammankallande. 
 
§ 21 Kongressens avslutande 
Johan Sigeman tackade å sina och Björn Ansners vägnar för tiden i Sveriges Schackförbunds styrelse. 

Ari Ziegler framförde därefter ett tack till kongressens deltagare och till ordföranden Nils Posse. Han fick 
motta förbundets standar och ett schackspel som tack för sin insats som kongressordförande. 



Ari Ziegler avtackade därefter de som lämnar SSF:s styrelse: Johan Sigeman, Björn Ansner, André Nilsson 
och Alexander Jogren. 

Ari Ziegler förklarade därefter Sveriges Schackförbunds kongress 2008 avslutad. 
 
 
 
Protokollförare: 
 
_________________________________________ 
Niklas Sidmar 
 
 
 
Justeras: 
 
_________________________________________ 
Nils Posse 
 
_________________________________________ 
Bo Nyberg 
 
_________________________________________ 
Robert Spångberg 


