Skellefteå 2006-05-06

Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006

Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund
Konferensen
Deltagare på konferensen var:
SSF
Ingvar Carlsson, SSF ordf.
Göran Terninger, vice SSF ordf.
Sven-Olof Andersson, Skattmästare SSF
Kent Vänman, kanslichef SSF
Björn Ansner, SSF
Erik Degerstedt, SSF:UK
Alexander Jogren, SSF:UK
Rasmus Myklebust, SSF:UK
Jens Altnäs, SSF:UK
Övriga
Björn Gustafsson, Svensk Bridge (närvarande vid sitt föredrag)
Distrikt:
Dalarnas SF
Kent Ängskog
Magnus Kjällström
Stockholms SF
Jonas Sandbom
Gunnar Berg
Sven-Gunnar Samuelsson
Tuve Lindeberg
Västergötlands SF
Rune Emanuelsson
Håkan Winfridsson

Västerbottens SF
Mikael Forsberg
Jämtland/Härjedalens SF
Christer Mäki
Ulf Persson
Värmlands SF
Tapio Tikkanen
Johnny Johansson
Hallands SF
Gert Gustavsson

Skånes SF
Roland Thapper

Östergötlands SF
Mårten Garner
Johan Wiklund
Upplands SF
Bo Nyberg
Tomas Franzén
Norrbottens SF
Tobias Pettersson
Magnus Rollén
Göteborgs SF
Håkan Warston

Programpunkterna:
Inledning och presentation av tidigare utvärderingar
Sveriges SF:s ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna till distriktskonferensen som
för tredje gången i rad hålls i samband med Tusenmanna-schacket i Stockholm.
UK:s ordförande och tillika ansvarig för distriktsledarkonferensen, Erik Degerstedt, drog
dagens program. Presentation av konferensdeltagare och arrangörer. Erik berättade om
utvärderingen från förra årets konferens.

1

Allsvenskans seriepyramid
Göran Terninger presenterade AK:s förslag på ny utformning av Allsvenskan och drog kort
vad som sades på gårdagens seminarium om Allsvenskan. Seminariet ansåg att det inte finns
någon vilja att göra några större förändringar. De ansåg att dagens modell bör behållas i stora
drag med vissa justeringar på regionalt håll.
Gårdagens möte föreslog att man skulle försöka sänka startavgifterna för div III- och IV-lagen
samt att man höjer avgiften för elitserien. Det lutar åt att det kommer bli eloregistrering och
att man ska ha digitala ur i elitserien.
Göran berättade också kort om det nystartade schackgymnasiet i Stockholm.
Presentation av planer för framtida Schack-OS och Schack-VM i Sverige
Göran Terninger berättade om lag-EM-arrangemanget i Göteborg i somras. Det blev ett lyckat
arrangemang. Bokslutet för tävlingen blev dock sämre än väntat, ett minus på drygt en halv
miljon kr.
Det finns en vision om att Sverige ska arrangera Schack-OS 2012.
Terninger gick igenom olika internationella tävlingar som skulle kunna bli föremål för
svenskt arrangemang.
SSF har gjort en kalkyl där man bedömer att det finns en förlustrisk på 10 miljoner kr om man
arrangerar Schack-OS. Omsättningen beräknas vara 140 miljoner kr.

SSF:s verksamhetsanalysgrupp
Det bildades en grupp om fyra personer på kongressen för två år sedan med syfte att se över
Sveriges SF:s organisation och verksamhet. Sven-Gunnar Samuelsson är en av dem som ingår
i gruppen och han är ensam kvar idag.
Sven-Gunnar berättar:
- Vi i distrikten verkar inte finnas. Distrikten körs över gång på gång.
- En enkät till SSF:s alla kommittéordförande är genomförd. De tycker i stort sätt att det är
bra. De är tillräckligt många i kommittéerna och har tillfredsställande med pengar.
Skolkommittén däremot tycker det är sämre, de önskade mer personer i kommittén och mer
pengar. Nu har de fått det.
- Enkät har även skickats till distrikten och CS-ledamöterna.
- Det finns en svag negativ medlemsutveckling i de mindre distrikten.
Sven-Gunnar kommer att skriva om detta i TfS och till CS.

•
•

Förbundet Svensk Bridge informerar om sin verksamhet
Medelålder är 57 år men de vill föryngras.
Rekryteringsmålgrupp är 35-40 åringar.
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•
•
•
•
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Liknande organisation som SSF.
23 000 medlemmar.
500 juniormedlemmar.
Introduktionsmedlem = fri medlemsavgift i två år.
Ruter = ett system som räknar ut den som vunnit, ett skäl att vara medlem då
bridgeförbundet är den enda platsen som Ruter tillhandahålls.

Intäkterna helt annorlunda. Medlemsavgifterna motsvara ca 60% av intäkterna.
Medlemsavgiften är i snitt ca 300 kr.
En trend idag: Klubbar går ihop och bildar bridgeallianser med egen lokal.
Bridgeförbundet samarbetar med idrotten. Bridgen vill bli accepterat som sport. De vill också
komma med i Riksidrottsförbundet.
Gruppdiskussioner
Schack 2010 (Diskussionshållare: Erik Degerstedt)
Erik Degerstedt redovisade ett förslag till Handlingsprogram 2007-2010 (Se PowerPointpresentation).
Röster från deltagarna på konferensen:
• Lördagsschack på biblioteket i Östersund.
• Klubbdöden, värt att ta i beaktning.
• Det finns ingen som tycker det är fel på visionerna i Schack 2010 (problemet är att få
det förverkligat).
Hur finansiera schackklubbars verksamhet? Vad händer om Bingolottointäkter
försvinner? (Diskussionshållare: Göran Terninger)
Diskussion angående olika sätta att finansiera schackklubbars verksamhet togs upp.
Anteckningar på blädderblock från diskussion om finansieringen av schackklubbars
verksamhet:
Sponsring
• utskick brev
• låna lokaler
• minibuss
• dela lokal
Bingoallianser
Landstingsbidrag
• partianalyser
• EM
• Föreläsningar
Kommuner
• Bra bidrag
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Medlemsavgifter för olika klubbar diskuterades också.
Kongressaktuella ärenden
Tuve Lindberg berättade om vad han själv, Gert Brushammar och Johan Sigeman kommit
fram till då det gäller förslag till nya stadgar. Förslaget ska på remiss hos distrikten.
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Konferensen:
Utvärderingen av konferensen
Vid slutet av konferensen genomfördes en utvärdering. Vi frågade om helhetsintrycket av
konferensen och kan konstatera att deltagarna tyckte:
- Konferensen var rolig
- Konferensen var mycket intressant
- Konferensen var lagom lärorik.
Vi utvärderade också vad som var positivt och negativt i det program som var:
Sammanfattningsvis kan sägas:
- Externa föreläsare är populära.
- Diskussioner bör finnas kvar.
- Tidsaspekten på punkterna togs inte upp denna gång, utan någon enstaka klagade på
att tidsschemat inte höll.
- Vissa punkter var för dåligt förberedda.
- Stadgefrågorna kändes som nödvändigt ont att diskutera.
- Kopplingen till Tusenmannastarter och reseersättningar måste ses över.
Vid egen utvärdering med konferensledarna kom vi fram till att:
- Denna konferens var väl genomförd. Dock kunde vi lagt ut mer info på nätet en tid
innan vi träffades så att distriktsledarna hade fått chansen att läsa på.
- Fortfarande är förhållandet information/diskussion för dåligt. Mer diskussion
efterfrågades.
- Externa föreläsare är bra.
- Vi måste ta tydligare ställning till om vi vill att konferensen ska gå ut över
Tusenmanna eller inte.

SSF:s Utvecklingskommitté
genom Erik Degerstedt ordf och ansvarig för konferensen.
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