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§1

Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2

Dagordning

Den utsända dagordningen fastställs
§3

Föregående mötesprotokoll

Protokollet den 23-24 januari 2010 godkänns och läggs till handlingarna.
§4

Val av protokollförare och justeringsman

Erik Degerstedt väljs till protokollförare och Håkan Winfridsson till justeringsman jämte ordföranden.
§5

Konfirmering av beslut samt övrig korrespondens under hand (e-post)

a) Prispengar i SM-gruppen
Beslutet om att inte binda upp oss för någon ökning av SM-gruppens prispengar 2010 konfirmeras. Framtida
prispengar i SM-gruppen diskuteras under § 11.
b) Arbetsbeskrivning Riksinstruktör
Beslutet att fastställa arbetsbeskrivningen för riksinstruktör konfirmeras.
Diskuteras behovet av arbetsbeskrivning för övriga anställda. Arbetsgivarrollen för SSF diskuteras också.
Beslutas
- att Kent och Anil får i uppdrag att se över strukturen för anställda i organisationen.
c) Ordförande i Schack4an-kommittén (Anil Surender)
Beslutet att Anil tar över som ordförande i Schack4an-kommittén konfirmeras.
d) Utträde ur styrelsen (Jesper Hall)
Noteras att Jesper Hall 2010-02-15 skickat brev till styrelsen om sin avgång.
e) Förnyelse av fordran (Göran Terninger)
Beslutet att fordran på Göran Terninger kvarstår och förnyas även detta år konfirmeras och att indrivnings
uppdrag hos KFM förnyas även detta år.
§6

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten från Kent 2010-04-22 gås igenom och läggs till handlingarna. Kontoplanen har
arbetats om och innehåller färre konton än tidigare. Prognos för 2010 års resultat ligger bättre än budget, men då
endast fyra månader av året gått är prognosen osäker.
Preliminär budget 2011 diskuteras.
Beslutas
- att kommittéerna får i uppdrag att ta fram budgetäskanden för 2011 års budget till nästa sammanträde.

§7

Kongressbeslut

Kongressen 2009 fattade beslut om återremittering av ansökan om inträde i SSF för Dalsland/SV Värmlands SF.
Konstateras att återremitteringen inte är aktuell eftersom ansökan från det nya förbundet har dragits tillbaka.

Beslutas
- att Håkan får i uppdrag att upprätta skrivelse inför kongressen avseende återremitteringen.
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§8

Inför 2010 års kongress i Lund

a) Upplösande av fonder (Martin Andersson och Erik Olson)
Kansliet har initierat frågan om upplösande Martin Anderssons och Erik Olsons fonder. Sven-Olof har tagit fram
ett förslag till proposition. Diskuteras kring juridiska spörsmål i att upplösa respektive fond. En bättre lösning är
att låta fonderna vara kvar i sin nuvarande form. Bestäms att inte lägga fram någon proposition om detta till
kongressen.
b) Organisationsöversyn – Styrelsens storlek
Anil har tagit fram ett förslag angående minskning av styrelsens storlek. En önskan är att gå ner från 13 till 9
ledamöter. Då ledamöter väljs två år i taget föreslås minskningen bli två ledamöter per år under två år, således
föreslås att styrelsen efter kongressen 2010 består av 11 ledamöter och efter 2011 av totalt 9 ledamöter. En
jämförelse mot andra sportförbund har även gjorts. Denna undersökning kan med fördel biläggas propositionen.
Frågan kring om det ska finnas en skattmästare i styrelsen tas upp. Behov av förändring av rollen diskuteras.
Minskning av valberedningen. Om styrelsen storlek ska minskas bör även valberedningens storlek minskas till
tre personer. Anil skriver denna proposition.
Beslutas
-att Anil formulerar en proposition om förändring av stadgarna avseende antalet ledamöter i styrelsen och
valberedningen.
c) Stadgarna – Styrelsens tolkning av ”Medlemsregistrering”
Kent presenterar förslag om tolkning av medlemsregistrering. Från och med verksamhetsåret 2010
(registreringen 2011) är den enskilde medlem i SSF endast om distriktsförbunden tillhandahåller de fullständiga
uppgifterna om medlemmen som styrelsen beslutat om, det vill säga:
- För- och efternamn
- Adress
- Telefonnummer
- Födelsedatum
- Datum för betalning av medlemsavgifter/godkännande av medlemskap
- Kön
d) Medlemsavgifter
Diskuteras en höjning av seniormedlemsavgiften med 20 kr. Medlemsavgiften för ungdomarna ska vara
oförändrad.
Medlemstidningen diskuteras. Hur många nummer vill medlemmarna ha? Bör en undersökning göras?
Beslutas
- att Peter skriver en proposition om medlemsavgifterna inför kongressen 2010.
e) Disciplinärenden
Ett disciplinärende kommer att tas upp på kongressen. Styrelsen har beslutat om två månaders avstängning från
den 1 september för berörda. Föredragande för styrelsen på kongressen blir Håkan.
Styrelsen anser att möjligheten att kunna överklaga till kongressen inte är bra. En annan tänkbar lösning är att
tillsätta en överklagandenämnd, el. motsv. som tar slutligt beslut i överklaganden.
§9

Korta rapporter som inte avhandlats per e-post

Ari har skickat ut rapport från ledamöterna.
§ 10

Riksinstruktörens rapport

Utöver utskickad rapport berättar Jesper om möte med Malmö Högskolas lärarutbildning. Möjligheten att få in
schack som sommarkurs på universitetet diskuterades. Samma diskussion har förts med Linköpings universitet.
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Under fredagen den 23 april hölls ett möte med en bildad referensgrupp för schack i skola på Campus
Norrköping. Mötet var ett informativt möte kring idéerna med schack i skola. Idéer finns också om en kurs på
7,5 högskolepoäng i schackpedagogik. Som examensuppgift får studenterna bilda/driva en egen schackklubb
med en avslutande schacktävling. Morot för utbildning är dels att få högskolepoäng men också att få en annan
profil på sin lärarexamen.
Motionen i riksdagen. Försök att uppmärksamma motionen har gjorts genom olika kontakter inom media.
Allmänna arvsfonden. Inget svar hittills på den ansökan som SSF lämnat in. En ny handläggare har tillsatts och
beskedet på vår ansökan är därför försenat.
Diskussion kring Norges motsvarighet schack i skolan (Schack3an). Samarrangemang är möjliga, t ex att skolor
möter varandra över Internet. Vidare finns idéer om en samordnad hemsida för barn från schack i skola.
Ansökningar till EU diskuteras också. Ett krav för en framgångsrik ansökan är att hitta personer som kan och
gärna har erfarenhet av att ansöka om pengar från EU.
§ 11

SM-tävlingar

a) SM 2010 i Lund
Arbetet med SM 2010 löper på enligt plan. De första SM-hotellen är redan fullbelagda. Ytterligare två SM-hotell
är klara. Anmälningsläget ser bättre ut än i fjol.
1. Prispengar i SM-gruppen
Styrelsen har tagit ett beslut kring detta. Styrelsen anser att för SM 2012 ligger taket för prispengar på 51 000 kr.
Diskuteras var den rimliga intjäningsnivån för arrangörer bör ligga för ett SM. Med andra ord hur stort måste det
ekonomiska incitamentet vara för att hitta arrangörer.
b) SM 2011 i Västerås
SM i Västerås löper på enligt plan. Antecknas att starten är senarelagd i förhållande till normalt – start lördagen
den 16 juli 2011.
c) SM 2012-2013
Inga ansökningar har inkommit.
§ 12

Dalsland/SV Värmlands SF – Återremittering

Det sökande distriktsförbundet har dragit tillbaka sin ansökan. Med anledning av detta anser styrelsen inte att det
finns något ärende för kongressen att ta ställning till. En rapport till kongressen om detta ska skrivas. Jämför § 7.
Mats Johansson rapporterar från Värmlands SF:s årsmöte. Frågan om schack i Dalsland diskuteras även under
denna punkt. En första åtgärd är att ta kontakt med Västergötlands SF för att diskutera schacket i Dalsland.
Beslutas
- att Mats J ansvarar för att under säsongen 2010/11 ta kontakt med Västergötlands SF och Värmlands SF för att
diskutera schacket i Dalsland.
§ 13

Fastställande av Sveriges Schackförbunds tävlingsregler

Anil föredrar förslaget till nya tävlingsregler. Ett par förändringar införs:
- En paragraf om PUL läggs in.
- Upp- och nedflyttning från blandade grupper ”g) Endast M-spelare…” tas bort
- Införs svartpartier som kriterium för särskiljning
Konstateras att SSF:s tävlingsregler gäller i de fall där annat inte anges.
Under denna punkt tas även lottningsprogram för SSF upp. En diskussion med Norges Schackförbund inleds för
att kontrollera hurvida deras lottningsprogram uppfyller SSF:s krav.
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Beslutas
- att fastställa tävlingsbestämmelserna med ovan angivna förändringar
- att Anil uppdaterar tävlingsbestämmelserna enligt ovan.
§ 14

Allsvenskan 2010-2011

a ) Fastställande av seriestruktur
Visas olika förslag för framtida serieutformning. Alternativ 1 med en Superetta samt fyra division 1 grupper.
samt Alternativ 2 med två division 1 grupper istället för superettan.
En utvärdering är utlovad till kongressen tre år efter att beslutet om Superettan är fattat, vilket innebär
kongressen 2010.
Efter diskussion kom styrelsen fram till förorda att Superettan behålls.
AK meddelade att de har kommit fram till att en minskning av antalet elitserielag från 12 till 10 är att föredra och
att denna minskning bör ske säsongen 2011-2012.
Beslutas
- att inlämna en proposition till 2010 års kongress om ett behållande av superettan (Alternativ 1).
- att godkänna AK:s plan att gå ner till 10 elitserielag samt uppdra åt AK att fortsätta planeringen inför en sådan
övergång.
b) Fastställande av tävlingsregler
Niklas presenterar förslaget till tävlingsregler för allsvenska seriesystemet.
Diskuteras olika ändringar i reglerna. Följande punkter tas upp:
- Behovet av antalet domare (jmf. 6.2) diskuterades. Meningen ”Resekostnader och arvoden bekostas av
Sveriges Schackförbund” tas bort ur tävlingsbestämmelserna.
- 8.2 Ändras till ”mot sämsta möjliga motspel”. Kopiera de riktiga reglerna från tävlingsbestämmelserna.
Beslutas
- att fastställa de allsvenska tävlingsbestämmelserna med ovan gjorda ändringar.
§ 15

Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US)

a) Senaste nytt
Kent meddelar att vi fått fler medlemmar i och med införandet av medlemssystemet. Det är fortfarande tillåtet att
registrera sekundärmedlemskap till Ungdomsstyrelsen. Diskuterades huruvida sekundärmedlemskap ska
generera medlemsbidrag från SSF.
Beslutas
- att betala medlemsbidrag även för sekundärmedlemskap.
b) Åtgärder inför förmodade förändringar av statsbidragsregler till ungdomsorganisationer
Pengarna från Svenska Spel går nu över statsbudgeten för att sedan betalas ut till ungdomsorganisationerna.
Endast ungdomsklubbar (minst fem medlemmar och 60 % ungdomsmedlemmar) kommer att vara
bidragsberättigad. En kontakt med klubbar som ännu inte uppfyller villkoren bör tas. Styrelsen beslutade att Kent
tar kontakt med berörda klubbar.
Kontakter gentemot politiker bör tas i syfte att ifrågasätta rimligheten i att endast ungdomsklubbar (och inte
klubbar med ungdomsverksamhet) är bidragsberättigade. Det är styrelsen uppfattning att statsbidrag bör utgå
även för klubbar med ungdomsverksamhet. Jesper tar kontakt med schackintresserade politiker för diskussion
angående detta.
Beslutas
- att Kent kontaktar berörda klubbar
- att Jesper kontaktar schackintresserade politiker.
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§ 16

Distrikten

a) Distriktslyftet
I samband med distriktslyftet kommer en Tränarskola i Östersund att hållas den 8-9 maj.
Kent efterfrågar rapport från Erik angående distriktslyftet.
b) Framtidskonferensen i Lund
En informativ träff om schack i skola kommer att hållas. Jesper och Ari ansvarar för framtidskonferensen.
Beslutas
- att en konferens kring schack i skola arrangeras fredagen den 2 juli kl 18:30-21:30
- att Jesper och Ari håller i konferensen.
§ 17

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Niklas kommenterade verksamhetsberättelsen och visade upp förslag till ny layout på den ekonomisk
årsredovisning. Korrektur skickas ut till kommittéordförande under veckan. Erik tog på sig att skriva avsnittet
om handlingsprogram 2012.
Resultat- och balansräkningen för 2009 gås igenom.
Beslutas
- att föreslå kongressen att fastställa resultat- och balansräkningen för 2009 när arbetet slutförts i dialog med
kansliet, skattmästare och revisorerna.
§ 18

Utmärkelser

Håkan föresår följande utmärkelser:
SchackGideon: Inna Agrest (3a i UVM)
Collijn Brons:
Bo Nyberg, Uppsala
Collijn Silver:
Per Hultin, Roslagen
Rogard Guld:
Pia Cramling
Ungdomsledarstipendium:
Sigvard Olsson, Eslöv
Roland Johansson, En Passant
Roland Thapper, SK Bara Bönder
Stellan Brynell, Limhamns SK
Ellinor Frisk, Lunds ASK
Jonas Källen, Lunds ASK
Margareta Claesson, Borås-Fristads SK
Thomas Ehrnström, SK Rockaden, Stockholm
Daniel Lundberg, Hässelby SK
Rasmus Myklebust, Västerås SK
Lennart Burman, Östersunds SS
Sven-Åke Eliasson, Östersunds SS
Mats Aronsson, Kristallens SK
Beslutas
- att tilldela ovanstående personer utmärkelser enligt Håkans förslag.
§ 19

Handlingsprogram 2012
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Punkten bordläggs till senare styrelsemöte.
§ 20

Samarbete med Turkiets schackförbund

Turkiets Schackförbunds ordförande, Ali Nihat Yazici, besökte Göteborg den 11 april, för att berätta om det
framgångsrika Turkiska schackförbundet. I samband med detta diskuteras ett samarbete mellan Sverige och
Turkiet, främst avseende schack i skola.
Bestäms att Ari fortsätter kontakten med Turkiets ordförande. Ett avtal mellan SSF och Turkiets Schackförbund
bör upprättas avseende samarbetsformer mellan de två olika förbunden, främst på området schack i skola.
§ 21

Övriga frågor

a) Skrivelse till LSU om vårt utträde
Ari tar fram en skrivelse till LSU om anledningen till vårt utträde. Styrelsen anser att det bör skapas en
ungdomsorganisation, där såväl vuxenstyrd som ungdomsstyrd ungdomsverksamhet är accepterad ur
bidragssynpunkt.
b) ChessBase/Fritz och Felix
Ari meddelar att intet nytt finns att rapportera. Ari tar kontakt med ChessBase för att diskutera fortsättningen av
detta.
c) Översyn av kommittéer
Anil föredrar det diskussionsunderlag som han tagit fram. Alla kommittéer samt styrelseledamöter får ta på sig
att läsa igenom detta och komma med synpunkter. Därefter vidarebefordra Anil ett sammanställt dokumentet till
den nyvalde SSF- ordföranden.
d) Mottagning av Europamästarinna
Peter Hlawatsch har framfört idén om en mottagning av Europamästarinnan Pia Cramling.
Beslutas
- att Anil ansvarar för detta och att detta kan ske nästa gång Pia besöker Sverige, t ex i samband med
Sigemanturneringen.
e) Ny förbundskapten fr.o.m. kongressen 2010
Nuvarande förbundskapten för landslaget kommer att sluta vid kongressen 2010.
Beslutas
- att TK går ut med en annons via schack.se så att alla som vill kan söka till uppdraget
- att i dagsläget inte ta ställning till antalet förbundskaptener.
f) Informationspolicy
Erik hänvisar till utskickat dokument angående interninformation inom styrelsen.
Beslutas
- att fastställa informationspolicy för interndokument.
g) Elitspelarnas situation
Pontus Carlssons är inbjuden till styrelsen för att förklara elitspelarnas situation. Följande punkter diskuterades:
SM (SM 2010 och framtida SM)
a) SM 2010
Styrelsen tycker det är bra att SSF tar hela kostnaden för SM. Övriga kostnader för SM-gruppen får lösas på
annat sätt, eventuellt genom arrangörer.
b) Framtida SM
Styrelsen anser att ett tak på SM-gruppens prispengar, avseende SSF:s insats, på 51 tkr bör hållas. Jfr §11.
Elitschackets roll
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Styrelsen anser att det inte ska behöva vara motsatsförhållande mellan bredd och elit. Eliten har en förebildsroll
inom svenskt schack. En policy eller skrift bör tas fram kring syftet med elitschacket.
Lag-EM 2011
Frågan tas efter sommaren.
OS 2010
Pontus Carlsson anser att förbundet gör sitt bästa på denna punkt
Ny förbundskapten
En utlysning av förbundskaptensrollen för landslaget kommer att ske. Sedan får stormästarna tycka till om detta.
Hemsida
Hemsida med info om stormästare m.m. diskuteras
Elit/juniorer/bredd
Pontus föresår att återinrätta Svenska Cupen.
h) Information från valberedningen
Stephan informerar från valberedningens arbete.
i) ECU och FIDE
Konstateras att det finns flera ordförandekandidater för ECU och FIDE. SSF:s inställning är för närvarande
följande:
ECU: SSF stödjer Ali Nihat Yazici kandidatur
FIDE: Styrelsen tar i dagsläget inte ställning till ordförandefrågan. Frågan tas upp vid kommande styrelsemöten.
§ 22

Mötets avslutande

Antecknas att nästa sammanträde hålls den 2 juli 2010 kl 21:30 i Lund. Framtidskonferensen börjar kl 18:30.
Ari tackar deltagarna för de här dagarna och aktivt och engagerat deltagande i många angelägna frågor och
förklarar mötet avslutat.
----Vid protokollet

Justeras

Justeras

Erik Degerstedt

Håkan Winfridsson

Ari Ziegler

