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Avd 1 



 
Norrköping 2014-05-28 

 
 

SSF:s distriktsförbund, styrelseledamöter, m.fl. 
 
 

Kallelse till Sveriges Schackförbunds ordinarie kongress 
söndag den 13 juli 2014 i Borlänge 
 
Sveriges Schackförbund kallar härmed till 2013 års ordinarie kongress som äger rum i 
Quality Hotel Galaxen, Borlänge, söndag den 13 juli kl 10.00. Konferenslokal: Orion. 
 
Följande handlingar biläggs denna kallelse: 
 

a) Förslag till dagordning (avd 2) 

b) Protokoll från föregående ordinarie kongress (avd 3) 

c) Sveriges Schackförbunds verksamhetsberättelse 2013 (bilaga) 

d) Proposition om ekonomisk strategi (avd 4) 

e) Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015 (avd 5) 

f) Motioner 

1. Ang digitala klockor i Allsvenskan från Lundby SS (avd 6) 

2. Ang införande av slutspel i Elitserien från Team Viking (avd 7) 

3. Ang strategier för svenskt schack från Sollentuna SK (avd 8) 

4. Ang återinförande av fadderbidrag från Stockholms SF (avd 9) 

g) Verksamhetsplan 2014 (avd 10) 

h) Valberedningens förslag (avd 11) 

i) Röstetal och ombudsfullmakt som ifylld insändes till förbundskansliet snarast möjligt, 
dock senast måndag den 30 juni. (avd 12) 

 
Jag vill samtidigt be om namnuppgifter mm. på medlemmar som avlidit sedan föregående kongress 
och som bör bli omnämnda vid parentationen på årets kongress. Dessa uppgifter emotses snarast till 
SSF, Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping, eller per e-post till kansliet@schack.se. 
 
Med schackhälsningar och välkomna till Borlänge! 
 
Sveriges Schackförbund 
 
Carl Fredrik Johansson 
Ordförande 
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Förslag till dagordning vid Sveriges Schackförbunds 
kongress i Borlänge den 13 juli 2014 
 

1. Kongressens öppnande 
2. Upprop av kongressombuden 
3. Justering av röstlängden 
4. Fråga om stadgeenlig kallelse 
5. Val av kongressordförande 

6. Val av protokollförare 
7. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet 
8. Fastställande av dagordningen 
9. Protokoll från föregående ordinarie kongress 2013 (avd 3) 

10. 2013 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning 
11. Revisionsberättelse (se verksamhetsberättelsen) 
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet 
13. Proposition om ekonomisk strategi (avd 4) 

14. Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015 (avd 5) 
15. Motioner 

a. Ang digitala klockor i Allsvenskan från Lundby SS (avd 6) 
b. Ang införande av slutspel i Elitserien från Sollentuna SK (avd 7) 
c. Ang strategier för svenskt schack från Sollentuna SK (avd 8) 

d. Ang återinförande av fadderbidrag från Stockholms SF (avd 9) 
16. Verksamhetsplan (avd 10) 
17. Budget (se verksamhetsberättelsen) 
18. Presentation av nominerade styrelse- och revisorskandidater (avd 11) 

19. Val av ordförande i styrelsen 
20. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
21. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
22. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och 

sammankallande i denna 
23. Övriga frågor 

24. Kongressens avslutande 
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Proposition om ekonomisk strategi för SSF 
 
 
 
Nuvarande situation 
SSF hade under 2013 intäkter på drygt 7.100.000 kronor1. Av dessa utgjorde de statliga bidragen 
ungefär 4.600.000 kronor, eller 65 procent. 
Den återstående delen är till stor del intäkter som är direkt kopplade till kostnader, som allsvenska 
startavgifter, intäkter för materialförsäljning etc. 
Återstår gör ungefär 1.000.000 kronor i medlemsavgifter och andra mindre intäkter. Idag används 
dessa pengar huvudsakligen till vuxenverksamhet/medlemsförmåner (TfS, schack.se, elitschack, 
Schack-SM). 
 
De statliga bidragen 
Den helt avgörande delen av intäkterna kan alltså hänföras till de statliga bidragen och därför kan det 
vara intressant att se hur dessa intäkter förhåller sig till motsvarande kostnader.  
Om vi ser enbart på 2013 års ekonomi kan vi dela upp det statliga bidraget i fyra delar, att jämföra 
med motsvarande kostnader: 
 
•Grundbidrag- grundbidraget var ungefär 1.000.000 kronor och kan ställas mot de centrala kostnader 
vi har för medlemsregistrering, ekonomi, sammanträden etc, det vill säga kostnader som inte är 
kopplade till något av nedanstående områden, men nödvändiga för alla delar. Dessa kostnader låg 
under 2013 ganska nära intäkten på 1.000.000 kronor. 
 
Det innebär att uppskattningsvis 3.600.000 kronor återstår, av vilka ungefär 1.100.000 kronor gick 
tillbaka direkt till klubbar och distrikt, antingen i form av nyetableringsstöd till nya klubbar, 
medlemsavgifter för ekonomilösa klubbar eller ekonomiska bidrag till klubbar och distrikt. 
 
•Bidraget för Schackfyranmedlemmar var uppskattningsvis 900.000 kronor och de kostnader vi hade 
för projektet var ungefär 500.000 kronor (personalkostnader, hjälp till distrikten, material till 
klassbesök). 
•Bidrag för skolklubbar/skolklubbsmedlemmar var uppskattningsvis 1.200.000 kronor och de 
kostnader vi hade för projektet var i huvudsak centrala kostnader (700.000) och fadderbidrag för 
2011 års klubbar (500.000). 
•Bidrag för traditionella klubbar/medlemmar var uppskattningsvis 500.000 kronor varav större delen 
användes till svenska och nordiska skoltävlingar, internationella juniortävlingar och ungdomsläger. 
 
Om man räknar på det här sättet kommer man alltså fram till att den vinst som gjordes under 2013 
på ca 600.000 kronor till stor del beror på att Schackfyrans kostnader för verksamheten 2013 är 
betydligt lägre än intäkterna - som dock baseras på verksamheten 2011. 
 

                                                           
1 Observera att alla siffror är ungefärliga och endast syftar till att ge en översiktlig bild av SSF ekonomi. 



Just detta gör att det är komplicerat att få överblick över kostnader och intäkter, att många av de 
kostnader vi har för ett års verksamhet genererar bidragsintäkter först två år senare. 
Det är detta som gör att det är mycket svårt att svara på frågan om Schack i skolan eller Schackfyran 
”går plus” under ett givet år. Det är dock ingen tvekan om att satsningarna har varit positiva och gjort 
att vi har en större verksamhet i dag än tidigare.  
 
Satsningarna på Schackfyran och Schack i skolan 
Gemensamt för båda dessa projekt är att de under några år krävt mycket stora investeringskostnader 
och medfört att man tvingats dra ner på resurserna till andra delar av verksamheten. Därefter har 
intäkterna gradvis ökat och man har återfått delar eller allt av de ursprungliga investeringarna. 
Eftersom intäkterna hela tiden ligger två år efter kostnaderna tar det tid innan man kan ”räkna hem” 
en sådan här satsning ekonomiskt. 
Det exakta utfallet under ett givet verksamhetsår är därför av begränsat intresse. Den här typen av 
satsningar kommer aldrig att kunna leda till att man gör en snabb ekonomisk vinst, utan de kräver 
tvärtom att man satsar stora belopp därför att man tror att man på lång sikt (kanske uppåt tio år) 
från grunden bygger upp en verksamhet som sedan under lång framtid genererar 
verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. 
 
Förslag till ekonomisk strategi för SSF 
•Styrelsen har de senaste åren med kongressens stöd valt att höja avgifterna i lugn takt istället för att 
direkt göra en större höjning. Kongressen har också slagit fast vikten av att minska förbundets 
beroende av de statliga bidragen. Vi anser att vi bör fortsätta att arbeta efter denna strategi samt att 
det är viktigt att vi inte behöver använda pengar som barn- och ungdomsschacket genererar för att 
bekosta schack för vuxna.  
•Med hänsyn till vårt beroende av de statliga bidragen bör vi vara mycket försiktiga med att binda 
upp oss för framtida kostnader, särskilt kostnader som inte är kopplade till bidragen. 
•Vi bör vara försiktiga med att urholka det egna kapitalet och snarare sträva efter att varje år 
budgetera med ett litet överskott. Att ha ett stabilt eget kapital är en mycket viktig del i en 
framtidsstrategi. 
•Ytterligare bidragsöverskott bör företrädesvis användas till ytterligare investeringar i 
bidragsgrundande verksamhet.  
•Vi bör öka våra insatser för att hitta alternativa intäkter i form av fondmedel, sponsorintäkter, etc, 
så att vi ytterligare minskar vår sårbarhet för plötsliga förändringar i det statliga bidragssystemet 
samt får möjlighet att göra långsiktiga satsningar eller satsningar som syftar till att öka kvaliteten på 
verksamheten utan att de nödvändigtvis går att räkna hem ekonomiskt. 
•För att minska vår sårbarhet för förändringar i statliga bidragsregler bör vi ha som långsiktigt mål att 
det egna kapitalet uppgår till minst 50 procent av årsomsättningen och att de statliga bidragen utgör 
maximalt 50 procent av årsomsättningen. 
 
 
 
 
Norrköping 2014-05-24 
Sveriges Schackförbunds styrelse 
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Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015 
 

Förslag till beslut 

 

SSF:s styrelse föreslår att kongressen 2014 beslutar 

- att höja medlemsavgiften för seniorer från 200 kr till 220 kr 

- att fastställa avgiften för ungdomsmedlemmar upp till och med 25 år till oförändrade 10 kr 

 

Motiv 

 

Sveriges Schackförbunds bidragsberoende ses av den av 2011 års kongress utsedda 

femårsutredningsgruppen och styrelsen som ett långsiktigt problem. Reglerna för bidrag från 

Ungdomsstyrelsen förändras frekvent och antalet organisationer som delar på bidraget från 

Ungdomsstyrelsen växer. Framtidens bidrag har en osäker framtid och förbundet måste säkra att 

egenfinansieringen når en nivå som ger stabilitet på lång sikt. 

 

Vid kongressen 2011 presenterade styrelsen ett vägval; antingen höja medlemsavgiften kraftigt vid 

ett tillfälle eller att höja medlemsavgiften lite under ett antal år för att långsiktigt minska 

bidragsberoendet. Kongressen valde då att höja medlemsavgiften med 20 kr, vilket styrelsen tolkar 

som en signal att fortsätta den successiva, långsammare linjen. 

 

Då bidragen minskar blir det mer rimligt att jämföra våra medlemsavgifter med de hos våra nordiska 

grannar. Detta ger en uppfattning om vilka nivåer medlemsavgifterna hamnar på om man vill behålla 

en central förbundsorganisation i en situation med låga statsbidrag. 

 

Sverige 200 kr för seniorer 

Norge 500 kr för seniorer (440 NOK) 

Danmark 610 kr för seniorer (540 DKK) 

Finland 500 kr för seniorer (€60) 

 

Styrelsen föreslår därför att avgiften för seniorer höjs från 200 kr till 220 kr. 

 

Norrköping 2014-05-24 

Sveriges Schackförbunds styrelse 
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7 februari 2014 
Motion till Sveriges Schackförbund !
Förslag angående schackklockor 

Övergång till digitala klockor innebär en stor utgiftspost. För en klubb med ett förråd 
av väl fungerande analoga klockor känns det inte meningsfullt att byta. Flera klubbar 
har pressad ekonomi och bidragen minskar. Det är stor risk för att klubbar drar sig ur 
tävlingar inför tvånget att skaffa digitala klockor. Förbundet har här en möjlighet att 
göra det lättare för klubbarna att leva vidare och kunna koncentrera sig på att utveckla 
sin verksamhet genom mera angelägna insatser.  

Systemet med en dragserie där ett visst antal drag skall utföras på en viss tid med en 
maximal tid för hela partiet är inarbetat och utmärkt. Vi anser att eventuella förtjänster 
med tillägg av tid för varje drag med hjälp av digital klocka inte står i rimlig proportion 
till kostnaden för att byta. Argumentet att digitalt är den nya standarden kan möjligen 
tillämpas på klubbar med lag i högsta serien. Längre ned i systemet gäller ändå andra 
regler, till exempel räknas inte Elotal.  

Vi föreslår att krav på användning av digitala klockor vid matchspel endast tillämpas 
vid seriespel i allsvenskans elitserie och superetta och att obegränsad dispens ges i 
övriga fall. 

!
Vänliga hälsningar 

!
Roland Häll 

På styrelsens uppdrag

Roland Häll, Berättelsegatan 21, 422 42 HISINGS BACKA, 

L U N D B Y  S C H AC K S Ä L L S K A P   



 
 
 
 
 
 

Styrelsens yttrande över motion från Lundby SS angående 
krav på digitalklockor 
 
Förslag till beslut 
 
SSF:s styrelse föreslår att kongressen avslår motionen. 
 
Motiv 
 
Digitalklockor används numera i de flesta SSF-tävlingar och större öppna turneringar, och styrelsen 
anser att det är rimligt att detsamma gäller för det allsvenska seriespelet. Övergången till 
digitalklockor har skett gradvis och det finns också möjlighet till dispens under det första året som 
regeln om digitalkockor gäller i respektive division.  
Styrelsen konstaterar vidare att övergången till digitalklockor i samtliga serier är en nödvändig följd 
av den uttalade ambitionen att gå över till tilläggstid i hela Allsvenska serien. 
 
 
Norrköping 2014-05-24 
Sveriges Schackförbunds styrelse 
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Motion till Sveriges Schackförbunds kongress i Borlänge 2014  

om införande av slutspel i Elitserien  

Förslag till kongressbeslut: 

Kongressen beslutar att införa ett slutspel i elitserien för de fyra högst placerade 

lagen efter avslutat seriespel. I detta slutspel avgörs medaljstriden. Slutspelets 

form kommer vara att alla möter alla och resultaten från inbördes möten från 

serien tas med. 

Motivering: 

Med formen att alla möter alla och att tidigare inbördes möten tas med kommer 

de fyra lagen haft en dubbelrond mot varandra och medaljfördelningen blir på så 

sätt mer utslagsgivande. 

Att dra ett ”streck” till i tabellen sporrar mittlagen extra mycket. I lagidrotterna 

är just streckkamperna det mest intressanta. 

Slutspelet kan ske i 3 efterföljande helger på respektive lags hemmaplan. 

Alternativt gör man ett minisammandrag mellan dessa fyra lag. Detta är kanske 

att föredra då turneringar i Europa börjar dra igång på allvar vid den tiden. 

SK Team Viking 2014-01-18 

 



 
 
 
 
 
 

 
Styrelsens yttrande över motion från SK Team Viking 
angående slutspel i Elitserien 
 
Förslag till beslut 
 
SSF:s styrelse föreslår att kongressen avslår motionen. 
 
Motiv 
 
Styrelsen anser inte att nuvarande spelform i Elitserien lämnar något övrigt att önska när det gäller 
spänning och dramatik under det avslutande sammandraget, och menar att det därför inte finns 
något behov av ytterligare åtgärder. 
Vidare skulle såväl tre ytterligare enkelronder som ett extra sammandrag medföra kostnader för 
såväl SSF som för de inblandade lagen. Att samla ihop spelare till ytterligare ett antal ronder i nära 
anslutning till det avslutande sammandraget skulle också innebära svårigheter. 
 
 
Norrköping 2014-05-24 
Sveriges Schackförbunds styrelse 
 



Avd 8 





 

 
  

Styrelsens yttrande över motion från Sollentuna SK 
angående strategier för svenskt schack 
 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslår att kongressen avslår motionen.  
 
 
Motiv 
 
Motionen tar upp den viktiga frågan om hur verksamhetsbeslut och ekonomiska 
beslut inom Sveriges Schackförbund förankras i distrikt och klubbar, samt hur man 
tar beslut om den strategiska inriktningen för förbundet. Vi tycker dock att det är 
viktigt att upprätthålla den demokratiska ordningen och tycker därför att 
diskussioner och beslut av större karaktär ska föras i förbundets viktigaste forum, 
kongressen.  
 
Till förra årets kongress tog styrelsen fram ett förslag på en framtidsstrategi med 
missionsformulering, målsättningar och åtgärder. Den ersatte en tidigare tämligen 
rudimentär verksamhetsplan. Vi uppfattade att kongressen uppskattade detta sätt 
att arbeta. Precis som motionen säger, framkom kritik i både positiv och negativ 
form. Exakt så ska det vara på en kongress. Det ska vara en diskussion som sedan 
utmynnar i ett beslut. I det justerade protokollet sägs; ”Ombuden mottog 
dokumentet positivt, övergripande sett. Man kompletterade med synpunkter för 
den nya styrelsen att ta med sig.” Styrelsen anser att en verksamhetsplan som 
fastställs av kongressen väl tillgodoser demokratin inom förbundet och för frågor 
som inte passar i en verksamhetsplan finns sedvanlig motionsrätt. 
 
Norrköping 2014-05-28 
Sveriges Schackförbunds styrelse  
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 Stockholm 2014-04-07 

 

 

Motion till Sveriges Schackförbund gällande fadderbidrag till skolschackklubbar 
 

 

Före 2011 utgick det fadderbidrag på 4 500 kr över tre år per skolschackklubb. 

Detta är en del av de pengar som Sveriges Schackförbund erhållit från ungdomsstyrelsen för dessa 

klubbar. 

 

Argument till att man tog bort dessa fadderbidrag var att Sveriges Schackförbunds ekonomi 

behövde stärkas samt att man ville göra mer centrala satsningar. 

 

Sedan fadderbidragen togs bort under 2011 har vi märkt en kraftig minskning av antalet skol-

schackklubbar. Vi har pratat med många som arbetar eller arbetat med skolschackklubbarna och de 

tycker att det har varit orättvist att de som lägger ner så mycket tid med skolschacket inte ska få 

fadderbidragen till sina klubbar utan att de i stället går centralt till Sveriges Schackförbund. De hade 

velat satsa mer på schack-verksamheten genom att köpa klockor, böcker och priser, men då det inte 

finns några pengar så uteblir dessa satsningar och många känner inte heller att den lilla klubbens 

ekonomi räcker till. 

 

Vi inom Stockholms Schackförbund är av uppfattningen att fadderbidragen är strategiskt viktiga för 

att på sikt kunna stimulera många skolschackungdomar till att ta klivet över till en traditionell 

schackklubb. 

 

När nu Sveriges Schackförbunds ekonomi är i balans behöver vi återinföra fadderbidraget till de 

som gör mest skäl för pengarna, nämligen de aktiva inom klubbarna som jobbar med schack i 

skolan vecka ut och vecka in. 

 

Vi vill därför att fadderbidragen börjar utbetalas från och med 2015 med samma belopp som 

tidigare, dvs. 4 500 kr över tre år. De som mottar fadderbidragen ska redovisa medlemmar till 

Sveriges SF ett år innan fadderbidragen betalas ut. 

 

 

Enligt styrelsebeslut 

Stockholms Schackförbund 

 

Jonas Sandbom 

Kanslichef 



 
 
 
 
 
 

 
Styrelsens yttrande över motion från Stockholms SF 
angående återinförande av fadderbidrag 
 
Förslag till beslut 
SSF:s styrelse föreslår att kongressen avslår motionen och istället beslutar om en ökning av den andel 
av det statliga bidraget som återförs till klubbar och distrikt från 25 procent till 30 procent, samt att 
hela ökningen används till att höja det bidrag per ungdomsklubb som utbetalas till distrikten.  
 
Bakgrund 
Det fadderbidragssystem som togs bort inför verksamhetsåret 2012 byggdes upp under en tid då det 
varje år bildades en handfull nya ungdomsklubbar. Grundtanken med bidraget var att om en befintlig 
klubb hjälpte den nya klubben under de första åren skulle den nya klubben sedan vara ”igång” och 
kunna verka på egen hand under många år framöver. 
När SSF genomförde sin stora satsning på skolklubbar behölls systemet. Det visade sig dock snart att 
systemet hade en rad brister.  

• Den viktigaste av dessa gällde långsiktigheter i de nya klubbarna.Eftersom bidraget 
enbart premierade bildande av nya klubbar var det naturligt att arbetet för att 
stimulera de redan bildade klubbarnas fortlevnad kom i andra hand, något som gick 
tvärt emot SSF:s önskan om att i första hand verka för bildandet av långsiktigt stabila 
klubbar. 

•     Något annat som blev uppenbart var faran med att betala ut bidrag till klubbar och 
distrikt innan storleken på motsvarande statliga bidrag till SSF är känd. När det 
statliga bidraget blev betydligt lägre än förväntat 2011 fick styrelsen vidta åtgärder 
som i många fall var drastiska, till stor del eftersom man redan hade bundit upp sig 
för bidragsutbetalningar som belastade de kommande årens ekonomi. 

 
Det är också viktigt att poängtera att någon omedelbar negativ effekt på bildandet av nya skolklubbar 
inte kunde märkas. 2012, året då fadderbidraget togs bort, bildades 212 nya klubbar runt om i 
landet, vilket kan jämföras med 183 året innan. 
 
Motiv 
Styrelsen anser att det är viktigt att beakta följande: 

• Det ekonomiska stödet får inte ökas på bekostnad av de centrala resurserna, 
eftersom dessa möjliggör utbildning av ledare, administrativt stöd och annat som är 
minst lika viktigt som det ekonomiska stödet. Särskilt gäller detta för mindre och 
ekonomiskt svagare distrikt som inte har möjlighet att anställa egen personal som 
kan arbeta med projektet. 

• För styrelsen är det viktigt att betona att gamla klubbar är lika mycket värda som nya 
och att nya klubbar inte bildas på bekostnad av gamla. Därför bör det ekonomiska 
stödet till distrikten vara lika stort för befintliga klubbar med långsiktig verksamhet 
som för nya klubbar som just har bildats. 

•    Det är riktigt att SSF:s ekonomi för tillfället är i god balans, men det är också viktigt 
att tänka på att den är helt beroende av statliga bidrag där bidragsnivåer och regler 



kan ändras med kort varsel. Det vore därför mycket farligt med en återgång till ett 
system där vi lovar bort stora bidrag innan vi känner till vilka intäkter vi har för 
motsvarande verksamhet. 

 
Med detta sagt håller styrelsen med om att det är viktigt att de klubbar och distrikt som lägger stor 
kraft och stora resurser på både skolschack och andra delar av ungdomsschacket får del av de 
intäkter som arbetet genererar centralt. Med nuvarande ekonomiska situation instämmer 
styrelsen dessutom i att det finns utrymme för att öka denna andel. 
 
Styrelsen föreslår därför att den andel av det statliga bidraget som återförs till klubbar och distrikt 
ökas från 25 procent till 30 procent, samt att hela ökningen används till att höja det bidrag per 
ungdomsklubb som utbetalas till distrikten.  
En sådan ökning skulle, med oförändrade bidragsnivåer, innebära en ungefärlig fördubbling av det 
bidrag som distrikten får per klubb idag och det skulle innebära en ungefärlig kostnad på 200.000-
250.000 kronor per år, något som styrelsen anser att man kan göra utan att samtidigt vidta 
besparingar som skadar möjligheten att bilda och behålla nya klubbar. 
Styrelsen föreslår att förändringen genomförs från underlagsåret 2013, vilket skulle innebära att det 
påverkar bidraget till distrikten första gången 2015. 
 
 
 
 
 
Norrköping 2014-05-24 
Sveriges Schackförbunds styrelse 
 



Avd 10 



 

 

 

Verksamhetsplan 2014 
Vid fjolårets kongress i Örebro presenterade styrelsen en strategi innehållande en mission och 
treåriga målsättningar.  

Kongressen fastställde missionsformuleringen:  
”Att utveckla barn, vuxna och schack i Sverige genom lek, träning och tävling.” 

Kongressen fastställde också tre stycken treåriga målsättningar: 

• Öka medlemantalet med 5%/år 
• ”Aktivare medlemmar” 
• Öka antalet tjejer 

För att nå dessa mål pekade styrelsen ut tre fokusområden: 

• Ökad effektivitet inom skolschackverksamheten 
Styrelsen har genomfört en effektivisering har skett genom att en anställd vid Sveriges 
Schackförbunds kansli har fått medlemsregistrering som sin huvudsyssla. 

• Ökad tävlingsverksamhet 
Styrelsen har initierat starta av en GP-serie med sex deltävlingar, som kommer att 
genomföras under 2014/15. 

• Öka antalet verktyg för klubbar och distrikt 
Styrelsen har anpassat medlemssystemet så at det nu kan användas vid genomförande av 
tävlingar. Det finns funktioner för lottning, automatisk webbpublicering, ELO-rapportering 
osv. Styrelsen har också påbörjat framtagande av ett moderniserat och mer heltäckande 
instruktionsmaterial. 

Styrelsens verksamhetsplan för 2014 innebär att fortsätta på den inslagna vägen. 
Medlemsökningsmålet kan dock te sig en aning optimistiskt med tanke på medlemsminskningen 
under 2013. Styrelsen avser återkomma med förslag om en uppdatering av strategi och 
målsättningar till kongressen 2015. 

Norrköping 2014-05-28 
Sveriges Schackförbund styrelse 



Avd 11 



SSF Valberedningen   2014-05-16 

 

 

Valberedningens förslag vid SSF:s kongress i Borlänge, 13 juli 2014 

 

Ordförande på ett år 
Carl Fredrik Johansson  Uppsala ASS/Upplands SF   Omval 

 

Styrelseledamöter på två år 
Sebastian Nilsson Lunds ASK/Skånes SF   Omval 
Per-Olov Larsson Östersunds SS/Jämtland-Härjedalens SF  Nyval 
Daniel Svensson Halmstads SS/Hallands SF   Nyval 
Sverrir Thor  Kungstornet/Stockholms SF   Nyval 

En kort presentation av föreslagna nya CS-kandidater bifogas. 
 

Följande CS-ledamöter är valda fram till kongressen 2015 
Håkan Jalling  Växjö SK/Smålands SF 
Cajsa Lindberg Kalmar SK/Smålands SF 
André Nilsson  Västerås SK/Västmanlands SF 
Håkan Winfridsson SK Laxen/Blekinge SF 

 

Revisorer och revisorssuppleanter på ett år 
Robert Söderlund PWC   Revisor Omval 
Anders Larsson Kungstornet/Stockholms SF  Revisor Omval 
Nils-Gustav Thidholm PWC   Suppleant Omval 
Anders Wengholm Alingsås SS/Västergötlands SF Suppleant Omval 

 

 

Valberedningen 

 

Bo Nyberg   Anna-Karin Burman 
Uppsala ASS/Upplands SF  SK Rockaden, Umeå/Västerbottens SF 

 

Gert Gustavsson  Jan Wikander 
SK Vi-Mo/Hallands SF  SK Rockaden, Stockholm/Stockholms SF 



Korta presentationer av föreslagna nya CS-kandidater 2014 

 

Per-Olov Larsson, Östersunds SS/Jämtland-Härjedalens SF 
Mina schackliga meriter är i första hand från slutet av 60-talet och början av 70-talet.  JSM-tvåa 1970  
och tvåa i en mästarklassgrupp 1971. Dessutom tvåa i en internationell juniorturnering i Trondheim 
1971/72. Kanske var det alla andraplatser, även tre andraplatser i skol-SM, som gjorde att jag helt 
slutade med mitt schackspelande under en period av 35 år.  

Började åter spela lite schack 2008 i Allsvenskan för min moderklubb Östersunds SS.  
Min förhoppning är att mer aktivt kunna delta i turneringar under de närmaste åren. 

I min civila karriär så har jag efter civilingenjörsutbildning arbetat som konsult under drygt 30 år och 
VD för ett konsultbolag i tio år. De senaste tre åren arbetar jag i eget företag med specialområde 
strategi respektive styrelseuppdrag. 

Jag har ett gediget intresse för schack som åter tagit fart de senaste åren och skulle med glädje anta 
utmaningen att ingå i Sveriges Schackförbunds styrelse för att försöka bidra till en fortsatt utveckling 
av svenskt schack! 

 

Daniel Svensson, Halmstads SK/Hallands SF 
Jag heter Daniel Svensson och är 30 år gammal. Jag ser mig som en målmedveten entreprenör med det 
rätta drivet. Jag har ett förflutet från restaurangbranschen och har arbetat med det mesta som har med 
mat att göra. De senaste åren har jag arbetat som egen företagare och drivit matsajten Svensk Smak.  

Jag har precis inlett ett nytt arbete som enhetschef över café och restaurangkedja i Halmstad.  
Projektet drivs av ”Det Goda Livet” som i sin tur drivs av ABF. I min tjänst kommer jag att jobba 
mycket med ungdomar, mat och schack.  

Inom schacket har jag varit mycket involverad i Halmstads Schacksällskap och jag är den som ligger 
bakom den ganska färska sammanslagningen mellan Harplinge SS och oss. Den nya klubben heter 
Harplinge SS – Halmstad och jag har höga ambitioner med den klubben.  

 

Sverrir Thór, Kungstornet/Stockholms SF 
Internationell schackdomare och ordförande i Sveriges schackförbunds elitkommitté.  

Utbildad nationalekonom och arbetar till vardags som ekonomireporter och redaktör på bransch-
tidningen Fastighetsnytt. Ursprungligen kommer jag ifrån Island men jag har bott i Sverige i 
sammanlagt tolv år, i tre olika omgångar varav den senaste har varat sedan 2008.  

Schack har spelat en stor i mitt liv sedan barndomen. Jag har spelat schack, med olika upphåll, sedan 
jag var fem år gammal och schacket har gett mig otroligt mycket. Nu vill jag börja ge tillbaka och 
engagera mig i det ideella arbetet för att bidra till schackets framfart i Sverige.   

Förutom att själv spela (min största merit är segern i Björkstadsschacket 2011) har jag varit domare i 
olika sammanhang, både i Elitserien men även i större internationella evenemang som Reykjavík 
Open, individuella NM och EM för klubblag. Jag har dessutom som förälder tagit initiativ till att min 
sons skola i Uppsala startade en schackprofil läsåret 2012/2013. 
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Röstetal kongress 2014 i Borlänge 

    
    
 

Medl Röster 
 Blekinge 265 1 
 Dalarna 301 1 
 Gotland 82 1 
 Gästrikland 138 1 
 Göteborg 1121 3 
 Halland 735 2 
 Hälsingland 63 1 
 Jämtland-Härjedalen 499 1 
 Medelpad 26 1 
 Nordskåne 489 1 
 Nordvästra Skåne 2262 5 
 Norrbotten 565 2 
 Roslagen 446 1 
 Skåne 2063 5 
 Småland 1086 3 
 Stockholm 10846 11      19,64% 

Södermanland 294 1 
 Uppland 1661 4 
 Värmland 498 1 
 Västerbotten 503 2 
 Västergötland 282 1 
 Västmanland 1076 3 
 Ångermanland 204 1 
 Örebro län 468 1 
 Östergötland 909 2 
 TOTALT 26882 56 
  



FULLMAKT 
för 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Namn 
 
 
Adress (anges endast om delegaten ska tillsändas kongresshandlingar) 
 
 
att som ombud för  
 
 
Distriktsförbund 
 
representera detta vid Sveriges Schackförbunds kongress i Borlänge den 13 juli 2014. 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANMÄRKNING Rösträtt vid kongress har varje anslutet distriktsförbund med 

en röst för varje påbörjat 500-tal föreningsmedlemmar. 
 
Ett distriktsförbund kan dock inte få fler röster än vad som 
motsvarar 20 procent av Sveriges Schackförbunds totala antal 
medlemmar.  
 

 
FULLMAKTEN insändes till SSF:s kansli så snart som möjligt, dock senast måndagen den 
30 juni 2014. 
 
 
Sveriges Schackförbund    kansliet@schack.se 
Kabelvägen 19 
602 10 NORRKÖPING      

mailto:kansliet@schack.se

