Protokoll – CS-möte 16-17 februari 2013
Närvarande:

Anil Surender, ordförande
Lennart Beijer
Lennart Berglind
Robert Danielsson
Mats Eriksson (från punkt 6b, förutom 8a)
Peter Halvarsson
Fredrik Hillertz
Sebastian Nilsson
Håkan Winfridsson
Niklas Sidmar (adjungerad)

Frånvarande:

Mats Eriksson (punkt 1-6a, 8a)

Tid:

16 februari 13:00-20:00
17 februari 09:00-16:00
Hotell Rådmannen, Alvesta

Plats:

§1

Mötet öppnades
Anil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkterna 5b och 5c.

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll var inte färdigt och utskickat. Detta kommer att ske inom kort.

§4

Val av protokollförare och justeringsman
Niklas Sidmar valdes till protokollförare och Lennart Berglind till justerare.

§5

Ekonomi 2012
a.
Niklas redogjorde för utfall och preliminärt bokslut för 2012. Anil redovisade
också utbetalningarna av ungdomsbidragen 2013 (för 2011 års verksamhet).
Revision av den auktoriserade revisorn har gjorts i veckan och föranledde två
påpekanden:
-Attestering av de anställdas löneutbetalningar måste fungera bättre.

b
c

§6.

-Beslut saknas om uttag ur Erik Olsons fond avseende priser till SM-gruppen.
Styrelsen beslutar att 10.000 kronor ur Erik Olsons fond ska användas till
priser i SM-gruppen 2012.
Styrelsen beslutar att undersöka möjligheterna att avsluta såväl Erik Olsons
fond som Martin Andersons fond. Niklas kontaktar revisorerna för att få
hjälp med att gå vidare.

Strategidiskussioner
Anil redogjorde översiktligt för sin syn på strategiarbetet, och presenterade förslag till
riktlinjer för de kommande diskussionerna. Förslaget fick mötets stöd.
a
Mission/Vision/Kärnvärden för SSF
Anil och Peter presenterade ett urval av förslag till formulering av
mission/syfte för förbundet. Dessa förslag diskuterades och styrelsen enades
om riktlinjer för det fortsatta arbetet samt kom fram till ett antal
formuleringar som bör användas. Anil och Peter fortsätter arbetet med
diskussionen som utgångspunkt, och återkommer med ett konkret förslag.
b
Skolschacksverksamheten
Fredrik redogjorde för den utvärdering som han har gjort om
skolschacksverksamheten, och skolschackverksamheten diskuterades
utförligt.
Projektets övergripande syfte diskuterades och mötet enades om två
huvudpunkter:
-att sprida schacket brett och till nya målgrupper
-att skapa en ny grund för schacket när den traditionella verksamheten
minskar.
Den första delen uppfylls genom att vi bedriver Schackfyran och startar
skolklubbar, oavsett hur väl uppföljningen fungerar.
För att den andra delen ska uppfyllas krävs att finns möjlighet för
intresserade att gå vidare med fördjupande verksamhet. Mötet konstaterar
att det är naturligt att en sådan verksamhet finns inom det traditionella
schacket och att SSF bör arbeta för att broar byggs mellan skolschack och
traditionellt schack.
Även om verksamheten på skolorna huvudsakligen måste byggas upp på
skolornas villkor, är det viktigt att de som representerar SSF alltid har båda
dessa delar i åtanke. Exempelvis är det viktigt att vi hjälper traditionella
klubbar att tidigt komma i kontakt med skolklubbarna till exempel för att
hjälpa dem att arrangera tävlingar.
Mål, motto och kärnvärden för skolschacket fastställs enligt följande:
Mål: Sprida schacket och skapa en ny grund för schacket.
Motto: Schack i skolan – ett modernt pedagogiskt verktyg
Kärnvärden-Schack är kul! Schack är utvecklande! Schack är för alla!
En prioriterad åtgärd är att tillsammans med traditionella klubbar
genomföra skolmästerskap och andra tävlingar, utformade så att de passar
skolorna.
Frågan om SSF:s inblandning i Johanna Strands projekt för att utveckla olika
pedagogiska koncept diskuteras. Vi ska vara beredda att stötta projektet,

men om det ska vara aktuellt att arbeta aktivt i det måste vi hitta
ekonomiska lösningar, exempelvis genom att vi får andra tjänster i utbyte.
IK tar över frågan om informationsmaterial och marknadsföringsstrategi
inom skolschacket, för att ta det ska kunna samordnas inom hela förbundet.
c

d

Dela SSF i flera förbund
Robert redogjorde för för- och nackdelar med att organisera sig i två förbund
istället för ett. Styrelsen beslutade att det för närvarande inte är aktuellt att
undersöka en uppdelning vidare.
Kommunikationsplan
Sebastian redogjorde kortfattat för sin syn på bland annat
medlemstidningens framtid. Han konstaterade att en eventuell nedläggning
bör utvärderas ordentligt och eventuellt anpassas efter nya omständigheter,
som att förbundet får en massa nya medlemmar från skolschacket.
Frågan kommer att diskuteras ytterligare, och till att börja med ska
inriktningen på TfS ändras något, så att tidningen i större utsträckning
innehåller fördjupande och tidlöst material, medan exempelvis kortare
turneringsrapporter och texter av nyhetskaraktär publiceras på schack.se.
Förändringen kommer att göras gradvis och efterhand är tanken att större
resurser ska satsas på schack.se.
Andra frågor som diskuterades kort var intern kommunikation, möjligheten
att ta fram en schackapp av något slag samt hur vi ser på SSF:s Facebooksida.

e

f

g

§7

Verksamhet för vuxna breddspelare
Lennarts konstaterade att verkligheten för vuxna breddspelare har
förändrats såtillvida att helgturneringar blivit intressantare på bekostnad av
klubb- och distriktstävlingar. Kanske kan SSF behöva hjälpa svagare distrikt
att arrangera egna tävlingar? Tanken på en Grand Prix-serie som samlar de
stora helgturneringarna nämndes.
Viktigast för våra vuxna breddspelare är SM, som bör utvecklas ytterligare
för att bli årets stora schackhändelse, och det är viktigt för breddschacket att
schack syns i media.
Arbetet med dessa frågor fortsätter i TK respektive IK.
Damschacket
Anil presenterade en kort avstämningsrapport från damgruppen. Styrelsen
beslutade att fastställa damgruppen som en arbetsgrupp inom SSF som ska
fokusera på att öka antalet damer som spelar schack. Cajsa Elfverson
(sammankallande), Angelina Fransson och Susanna Berg utsågs till ledamöter,
och Robert Danielsson ingår i gruppen som representant för CS.
Elitstrategi
Styrelsen fastställde Elitkommitténs förslag till elitstrategi.

Ledarutveckling
Lennart Berglind och Robert presenterar en plan för hur vi går vidare med rekrytering och
utveckling av ledare, för att öka möjligheterna att ge ungdomarna i skolschackklubbarna
chansen att fördjupa sina schackkunskaper, och därmed stärka de traditionella klubbarna.
Det konstateras att ledarutvecklingen bör drivas underifrån. Vi identifierar klubbar eller

distrikt där det finns möjligheter att komma vidare. När vi vet vad de behöver hjälp med
använder vi det planen som utgångspunkt för att ta fram det material som behövs, sätta in
riktade åtgärder och hjälpa till med att bygga upp en ny verksamhet.
Anil tar fram förslag på lämpliga distrikt att börja med.
§8

EK-äskanden
a

b

Bidragsansökan Manhem Open
SS Manhem har sökt bidrag på 15.000 kr till sin juniorturnering Manhem
Open. Styrelsen beslutade att följa EK:s rekommendation, och bevilja 7.500
kr (halva det sökta beloppet). (Mats Eriksson deltog inte i beslutet)
Nils Grandelius satsning
Nils Grandelius har sökt bidrag på 40.000 kr för att genomföra en
heltidssatsning på sin schackkarriär. EK:s rekommendation är att SSF skjuter
till 25.000 kr och gör en gemensam ansökan med Nils och eventuellt Lunds
ASK till Schackakademien för de övriga 15.000 kr.
Styrelsen beslutar att följa EK:s rekommendation, under förutsättning att
Nils tillsammans med SSF i efterhand tar fram en utförlig utvärdering av
arbetet.

§9

Materialrättigheter
En del av det material som används inom vår skolschacksverksamhet är framtaget av Jesper
Hall innan hans anställning inleddes, och det mesta materialet innehåller Schackma Gandhifiguren som Jesper äger rättigheterna till. Detta är ingen bra situation och Jesper har själv
framfört önskemål om att vi bör reglera situationen.
Styrelsen diskuterar olika aspekter av materialfrågan och konstaterar att det bästa vore att
SSF köper rättigheterna till materialet.
Anil får i uppdrag att framföra styrelsens bud till Jesper och försöka hitta en ekonomisk
lösning.

§10

Budget 2013
Peter redovisade 2013 års preliminära budget. Efter justeringar fastställdes en budget med
ett positivt resultat på ca 380.000 kr.

§11

Utmärkelser
a

b

Riltonstipendier
Styrelsen rekommenderar att Staffan Olsén, SK Rockaden (brons), Vladimir
Poley, SS 4 Springare (silver), Anders Svensson, Västerviks ASK (brons) och
Paul Olsson, Kristianstads SK (brons) tilldelas Riltonstipendier 2013
Schack-Gideon
Styrelsen beslutade att tilldela det svenska OS-laget i öppen klass SchackGideon för 2012.

§12

SM 2013
Niklas rapporterade att läget ser ut att vara under kontroll inför sommarens Schack-SM i
Örebro. Hemsidan är klar sedan länge, anmälan är öppen och inbjudan kommer att
publiceras i TfS nummer 1.

§13

SM 2014

En ansökan hade inkommit före ansökningstidens utgång 31 december. Visit Södra Dalarna,
som arrangerade SM i Falun 2012 ansöker om att få arrangera SM 2014 i
konferensanläggningen Galaxen i Borlänge. Dalarnas SF kan i dagsläget inte lova att engagera
sig, men Borlänge SK har vidtalats och förklarat sig villiga att ställa upp med ett begränsat
antal funktionärer. Det skulle innebära ett upplägg liknande det i Falun 2012, där SSF anlitas
för att ta hand om en del nyckelfunktioner i tävlingsledningen. Niklas konstaterar att
samarbetet med Visit Södra Dalarna fungerade mycket bra i Falun, och TK har
rekommenderat att Borlänge utses till SM-ort.
CS beslutar att följa TK:s rekommendation och utse Borlänge till SM-ort 2014.
§14

Kongressen
a

b
c

d

Flytt av kongressen
Håkan presenterar för- och nackdelar med att flytta kongressen till tidigare
på våren. Håkan föreslår istället att man förlägger kongressen andra SMveckan. Styrelsen beslutar att gå vidare med frågan och skicka fyra förslag till
distrikten för synpunkter:
-Kongressen hålls samma helg som nu, första helgen i SM-veckan.
-Kongressen hålls andra helgen i SM-veckan
-Kongressen hålls separat från SM i april eller maj.
-Kongressen hålls vartannat år.
Förtydligande av medlemsbegreppet i stadgarna
Denna punkt bordlades till majmötet.
Proposition om medlemsavgifter
Styrelsen beslutar att föreslå en ökning av seniormedlemsavgifterna med 20
kr till 200 kr, samt oförändrade juniormedlemsavgifter (10 kr).
Strategiarbetet
Vid kongressen kommer strategiarbetet att presenteras, Anil tar fram ett
konkret förslag på hur presentationen ska se ut till nästa möte.

§15

Nya hemsidan
Niklas presenterar kort den nya hemsidan, som offentliggjorts under veckan före mötet.

&16

Marknadsföring Folkspel
Jan Wikander, SSF:s representant gentemot Folkspel, har föreslagit Folkspel att se över
möjligheten till att satsa pengar för att aktivera klubbar i försäljningen.
Frågan bordlades till majmötet.

§17

Skrivelse från Västergötlands SF
Västergötland har protesterat mot beslutet om att införa tilläggstid i division I-III, dels för att
man anser att beslutet inte överensstämmer med vad som finns protokollfört, dels för att
man anser att detta beslut bör fattas av kongressen och inte av styrelsen.
TK har diskuterat skrivelsen och anser att beslutet är korrekt fattat och att denna fråga bör
beslutas av styrelsen och inte kongressen, samt att beslutet och tidplanen bör kvarstå. TK har
dock förståelse för att enskilda klubbar kan få problem med att skaffa digitalur, och kommer
därför att ge möjlighet att söka dispens för att få spela med den gamla betänketiden (utan
tillägg). Styrelsen beslutar i enlighet med TK:s förslag.

§18

Bekräftelse av tidigare e-postbeslut

E-postbeslut om att protestera mot Fideregistrering av spelare inför Eloregistrerade
turneringar bekräftas. Anil har redan tidigare rapporterat att förslaget åtminstone för den
här gången har dragits tillbaka.
§19

Övriga frågor
Inget att avhandla.

§20

Nästa möte
Nästa möte hålls 4-5 maj. Plats meddelas senare.

§21

Mötets avslutande

Sekreterare:

Justeras:

____________________
Niklas Sidmar

____________________
Anil Surender

____________________
Lennart Berglind

