Protokoll – CS-möte 9-10 november 2013
Närvarande
Carl Fredrik Johansson, ordförande
Lennart Beijer
Cajsa Elfverson
Håkan Jalling
André Nilsson
Sebastian Nilsson
Harry Schüssler
Håkan Winfridsson
Jesper Hall (adjungerad)
Niklas Sidmar (adjungerad)
Frånvarande
Lennart Berglind
Kent Vänman
Tid
Lördag 9 november 13.00 – söndag 10 november 12.00
Plats
Schack 08:s klubblokal, Kungsgatan 22, Norrköping
§1.

Mötets öppnande
Carl Fredrik Johansson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag, efter tillägg av punkt 9.

§3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4.

Val av protokollförare och justerare
Niklas Sidmar valdes till sekreterare och Håkan Winfridsson till justerare.

§5.

Rapporter
a) Tävlingskommittén
Allsvenskan har startat med 171 lag, och för Elitserien och Superettan spelas
sammandrag i Västerås och Malmö.
Dam-SM i snabbschack har tilldelats Solna SS.
b) Skolkommittén
När det gäller Schackfyran kommer årets fokusområden att vara Södermanland,
Örebro, Småland, Halland och Göteborg.

c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

Tara De La Mere Christiansen har projektanställts på deltid fram till jul för att utreda
hur vi ska få skolschackklubbarna att leva vidare.
Betänketider med tilläggstid ska införas i så stor utsträckning som möjligt i våra
skoltävlingar.
Elitkommittén
Uttagning av spelare har skett till Lag-EM, Junior-VM, och Ungdoms-VM.
Kommittén har beviljat bidrag motsvarande startavgiften för ett flicklag i Kadett-OS
samt för Jan-Olov Lind i Veteran-VM.
Informationskommittén
Inskanningen av gamla TFS fortsätter. Medlemssystemet stödjer numera individuella
turneringar med lottning enligt Berger, Monrad eller Nordisk schweizer.
Korrschackskommittén
Tävlingsverksamheten fortskrider med bland annat SM och landskamper.
Kansliet
Kansliet har fortsatt hög arbetsbelastning och har för närvarande en person som
arbetstränar, främst genom att hjälpa till med medlemsregistrering.
Lagerutrymmena behöver utökas och det undersöks om det är möjligt att anpassa
lokalerna för att få en trivsammare arbetsmiljö.
Riksinstruktören
13 kurser har hållits under hösten och hittills har 70 nya skolklubbar bildats under
2013.
Jesper Hall har varit i Budapest på en konferens om Schack i skolan i Ungern där man
gör en stor satsning med systrarna Polgar som dragplåster.
Jesper höll två välbesökta föredrag under årets Skol-SM, ett om Magnus Carlsen och
ett med titeln ”Hur blir jag en bra schackförälder?”.
Entercard/Barclays har ett volontärprojekt om schack för sina anställda och
diskussioner har påbörjats om samarbete med SSF.
Planering av vårens arbete med Schack i skolans reguljära verksamhet pågår.
Schacknätet
Under hösten skrivs manus till instruktionsfilmer, som sedan kommer att filmas
under våren med hjälp av Petter Schiller. De första filmerna, Schackfyranfilmer till
deltagande klasser i årets tävling, kommer att vara klara andra veckan i januari.
Jesper kommer i december att träffa Chessbase för att diskutera eventuella
kommande samarbeten.
Utmärkelser
Håkan W redovisade utdelade utmärkelser under hösten.
Pågående ärenden
Ny ekonomisk organisation på grund av bidragsregler - Eventuella ändringar av
organisationen behöver vara genomförda 1 september eftersom detta är
Ungdomsstyrelsens brytpunkt. Carl Fredrik och Harry Schüssler räknar med att frågan
ska vara utredd till styrelsemötet i februari.
Rättigheter till Schackma Gandhi- Ett avtal har träffats med Jesper om rättigheterna
till Schackma Gandhi-figuren.
Nationellt GP- Håkan Jalling redogjorde kortfattat för planerna på en nationell GPserie. TK kommer att arbeta vidare med frågan.
Övrigt
-Samarbetsavtalet med Prosent AB som ska hjälpa oss att hitta lämplig
projektfinansiering och att skriva projektansökningar har förnyats.
-Carl Fredrik har träffat Schackakademien och diskuterat kommande samarbeten.
Schackakademien har också beviljat bidrag till SSF avseende dels ett stipendium tillNils Grandelius, dels högskoleutbildningen på Malmö Högskola.
-Vid Fidekongressen i Tallin överlät vi vår röst till Danmark.

-En överenskommelse har nåtts med Stockholms SF när det gäller fadderbidrag som
de har nekats men ansett sig ha rätt till.
-André Nilsson har representerat Sverige på Nordiska Schackförbundets kongress,
som hölls i danska Köge i samband med NM 2013.
§6.

Fastställande av e-postbeslut
a) E-post-beslut om att avsätta 60.000 kronor för genomförandet av
uppdragsutbildning av schackledare på Malmö Högskola fastställs.
b) E-postbeslut om att under två månader deltidsanställa Tara De La Mere
Christiansen för att utreda hur bildade skolschackklubbar ska behållas fastställs.

§7.

Förslag till ändringar inför Schack-SM 2014
a) Tävlingskommittén har tagit fram ett förslag till ändringar av Schack-SM inför årets
tävlingar i Borlänge.
Styrelsen beslutar följande:
-Spelprogrammet ändras så att huvudturneringen (Klass I-IV, Veteran Allmän, samt
ungdomsgrupperna) spelas måndag-söndag istället för lördag-fredag.
-Mästarklassen spelas nio ronder över nio dagar.
-Knatte-SM permanentas och skrivs in i Tävlingsbestämmelserna enligt samma
modell 2013. Betänketiden ska vara en timme per spelare och parti eller
motsvarande med inkrementtid. Poängsystemet 3-2-1 bör användas om det är
praktiskt möjligt med tanke på lottningssystem etc.
-Startavgifterna höjs med 100 kronor i de klasser som spelas en vecka och 50
kronor i övriga klasser.
-Blixt-SM permanentas och skrivs in i tävlingsbestämmelserna enligt samma modell
som 2013.
-Format för Weekendturneringarna fastställs år för år av TK efter samråd med
arrangören. I år blir det preliminärt en Weekendturnering första helgen och en andra
helgen.
b) Carl Fredrik föreslår att vi erbjuder icke SSF-anslutna organisationer att arrangera
tävlingar i samband med SM.
Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppdrar åt Carl Fredrik att kontakta lämpliga
organisationer.

§8.

Ekonomi 2013
En aktuell prognos pekar mot ett resultat en bit över budget under 2013. Det beror
huvudsakligen på dels att Jesper Halls lön delvis bekostas av Schacknätet och att han
ännu inte har ersatts fullt ut i sin ordinarie verksamhet, dels att större delen av den
summa som avsattes för särskilda projekt inte har använts.

§9.

Kansliets arbetssituation
Kansliet har fortsatt hög arbetsbelastning, och situationen behöver åtgärdas.
Kanslipersonalen får i uppdrag att identifiera arbetsuppgifter som är möjliga att ta bort
eller överlåta till andra, eventuellt mot arvodering. Carl Fredrik ansvarar sedan för att
åtgärder vidtas för att förbättra situationen.

§10.

Budget 2014
Kommittéerna redogör kortfattat för sina planer för 2014 och de äskanden som gjorts
inför mötet diskuteras.
Styrelsen fastställer en preliminär budget som visar ett överskott på ungefär 150.000
kronor.
I denna budget finns utrymme för bland annat genomförandet av en nationell GP-serie,

ytterligare utökad nyhetsrapportering på schack.se, en satsning på talangutveckling över
nätet samt deltagande med både herr- och damlag i OS 2014.
Definitiv budget fastställs vid sammanträdet i februari.
§11.

Kongressdatum 2014
Kongressen 2014 kommer att hållas söndag 13 juli i Borlänge.

§12.

Delegationsordning
Styrelsen beslutar att ordförande och skattmästare tillsammans har rätt att ta beslut
om budgetöverträdelser på upp till 50.000 kronor utan att frågan behandlas i styrelsen.
Sådana beslut ska redovisas på närmast följande styrelsemöte.

§13.

Policy för anställningar och arvoderingar
En arbetsgrupp under ledning av Cajsa Elfverson tillsätts för att ta fram ett förslag till
policy för anställningar och arvoderinger inom SSF. I gruppen ingår också André och Carl
Fredrik.

§14.

Halva prisbasbeloppsregeln för schackspelare
Andre föreslår att SSF överklagar det besked som vi har fått från Skatteverket och som
innebär att vi inte kan tillämpa halva-basbelopps-regeln på prispengar och arvoden.
Skatteverkets tolkning av regeln påverkar också alla klubbar och distrikt som arrangerar
turneringar med prispengar.
Styrelsen ger Harry i uppdrag att driva frågan vidare.

§15.

Medlemskap i Riksidrottsförbundet
André föreslår att det utreds om SSF bär sträva efter att beviljas medlemskap i RF.
Styrelsen konstaterar att frågan bör ingå i den utredning av SSF:s organisation som Carl
Fredrik och Harry redan har i uppdrag att genomföra.

§16.

Övriga frågor
a) Principer för landslaguttagningar diskuteras.
Styrelsen ger förbundskaptenen i uppdrag att inför aktuella tävlingar i förväg
meddela vilka kriterier laget kommer att tas ut efter.
b) Förbundskaptensrollen diskuteras, bland annat frågan om en separat kapten för
damlaget.
EK uppdras att se över hur detta bör fungera i framtiden, för eventuell ändring
inför 2015.

§17.

Nästa möte
Nästa möte är planerat till 8-9 februari i Växjö.

§18.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

_______________________________________
Sekreterare: Niklas Sidmar
_______________________________________

_______________________________________

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson

