
Svar på Öppet brev från Stockholms Schackförbund 
 

Sveriges Schackförbunds styrelse fattade på sitt sammanträde i Stavanger i slutet av 

april beslutet att ställa krav på SM-deltagande för att bli uttagen till internationella 

ungdomsmästerskap. Detta beslut fattades utan att frågan som brukligt är hade beretts 

av berörd kommitté. Det är korrekt att avsikten var att beslutet skulle börja gälla 

direkt, något som inte poängterades i protokollet men inte heller motsades av detta. 

EK fick i uppdrag att verkställa beslutet, varefter förbundskaptenen Håkan 

Winfridsson informerade Martin Lokander om de nya reglerna. 

Lokander svarade med ett skarpt brev riktat till styrelsen, vilket fick styrelsen att ta 

upp frågan igen via e-post. Det framkom uppgifter som styrelsen inte hade varit 

medveten om vid sitt sammanträde och med stöd av EK konstaterade styrelsen att det 

var orimligt att ändra förutsättningarna för Lokander i detta skede, men att beslutet i 

sig skulle stå fast. Därefter lämnades frågan över till EK som fick i uppdrag att besvara 

Lokanders brev. 

 

Styrelsen är medveten om att det finns brister i hanteringen av ärendet. Framför allt 

beklagar vi att vi fattat ett beslut utan tillräckligt faktaunderlag, särskilt ett beslut som 

kunde ha fått personliga konsekvenser för en enskild person. Vi vill också betona att 

styrelsen inte anser att det är Martin Lokander som har missförstått den information 

han har fått från SSF. Det är ingen tvekan om att han har tolkat de besked han har fått 

korrekt. 

Vi håller vidare med om att hanteringen av ärendet borde ha dokumenterats tydligare i 

styrelse- och kommittéprotokoll och vi avser att se över rutinerna för hur framtida 

beslut fattas och kommuniceras så att liknande situationer undviks i möjligaste mån. 

 

Med detta sagt vill vi betona att kravet på att Martin Lokander skulle spela SM drogs 

tillbaka och att uttagningen till Junior-VM stod fast. Under sammandraget i Kosta 

några dagar innan Stockholms Schackförbund publicerade sitt öppna brev hade EK:s 

ordförande Per-Olov Larsson ett planerat och inbokat samtal med Lokander med syfte 

att gå igenom det som hänt och därefter lägga det bakom oss.  

 

Vår förhoppning är att vi alla efter detta brev kan gå vidare och fortsatt skapa 

förutsättningar för ett växande och levande schackliv i föreningar och distrikt. 

 

Vi är medvetna om att Stockholms Schackförbund krävt svar i TFS, men på grund av 

att presstopp är passerad för nästa nummer kommer svaret med det öppna brevet 

endast att publiceras på schack.se. 

 

Styrelsen 

Sveriges Schackförbund 


