Sveriges Schackförbund
Kongress 2007
Stockholm, 2007-07-07

§ 1 Kongressens öppnande
Välkomsthälsningar
Förbundsordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna till kongressen i Stockholm.
Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm, hälsade alla välkomna till Stockholm och gav
svenskt schack och dess ledare stort beröm över ungdomstävlingen schack-4an där bl.a.
hennes son deltagit.
Ingvar Carlsson överlämnade förbundets standar till Lotta Edholm, Stockholm.
En välkomsthälsning framfördes också av Sven-Gunnar Samuelsson, ordförande i Stockholms
SF.

Parentation
Ingvar Carlsson höll parentation över medlemmar, som avlidit sedan föregående kongress:
• Ivar Norbeck, hedersmedlem i Smålands Schackförbund, flerfaldig distriktsmästare i
Södra Småland, Lenhovda, 87 år
• Jan Roth, dubbel malmömästare, Malmö 74 år
• Arne Andersson, dubbel distriktsmästare i Nordskåne, Kristianstad, 89 år

Utmärkelser
Sveriges schackförbunds ungdomsledarstipendium på 2.000 kr tilldelades:
•
•
•
•
•
•

Rasmus Janse
Erik Hedman
Michael Backman
Vladimir Poley
Per-Ove Hesselborn
Lars Ekman

Västerås SK
SK Rockaden, Stockholm
SK Rockaden, Stockholm
SS 4 Springare, Stockholm
Kristallens SK, Stockholm
Vallentuna SK

På uppdrag av Rilton-fonden utdelade Bernt Söderborg Rilton-medaljen i brons och
stipendium till:
•

Bo Lindberg

Djurö

Rogard-plaketten i silver utdelades till:
•

S-G Samuelsson

Överledare för SM-tävlingarna i Stockholm

Schack-Gideon för 2006 delades ut till:
•

Christin Andersson, Limhamns SK med motiveringen:
”För framstående insatser under 2006, främst genom erhållande av WGM- och IMinteckningar. Christin är en värdig representant för svenskt schack.”

Inledning
Ingvar Carlsson kommenterade i sitt inledningsanförande att handlingsprogrammet 2001
utvärderats, där nio av tio punkter uppfyllts. Han ansåg dock att är det beklagligt att den
tionde punkten inte uppfyllts: antal medlemmar har faktiskt minskat. Han informerade vidare
att handlingsprogrammet 2012 tagits fram av styrelsen, man har gjort en ungdomssatsning,
där bland annat en schack-4an-ledare har anställts. Ingvar belyste vikten av
ungdomsverksamhetens betydelse för bidrag från Ungdomsstyrelsen. Ekonomisk
känslighetsanalys har av nuvarande styrelse framtagits och ska utvärderas av kommande
styrelse.
Under året har SSF haft en extra kongress för att utreda Terninger/Gothia affären och det är
Ingvars förhoppning att vi nu kan lämna denna bakom oss. Mycket resurser har gått åt i detta
ärende.
Styrelsen har tidigare beslutat att SM 2008 kommer att hållas i Växjö. På senaste
styrelsemötet beslutades även att SM 2009 kommer att hållas i Kungsör. Vidare berömde han
årets SM-arrangör. Ingvar avslutade med att förklara 2007 års kongress för öppnad.

§ 2 Upprop av kongressombuden
Upprop av kongressombuden genomfördes. Samtliga distrikt utom Ångermanland var
representerade vid kongressen – bilaga 1.

§ 3 Justering av röstlängden
Kongressen beslutade att fastställa röstlängden till 37 röster.

§ 4 Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelse till kongressen hade skett skriftligt till distrikten och i Tidskrift för Schack.
Mötet beslutade att kongressen var behörigen utlyst.

§ 5 Val av kongressordförande
Till kongressordförande valdes skolborgarrådet Lotta Edholm, Stockholm.

§ 6 Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Peter Halvarsson, Linköping, vid denna kongress tillika ombud för
Hälsinglands SF.

§ 7 Val av justerare, tillika rösträknare att jämte
ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Åke Myrberg, Jämtland/Härjedalen SF, och
Ingvar Gundersen, Stockholms SF.

§ 8 Fastställande av dagordning
Kongressen beslutade att fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§ 9 Protokoll från föregående ordinarie kongress 2006
Kongressen beslutade att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 10 Protokoll från extrakongressen 2007-04-15
Kongressen beslutade att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 11 2006 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och
balansräkning
Ingvar Carlsson inledde med att kortfattat kommentera verksamhetsberättelsen.
2006 års verksamhetsberättelse, jämte resultat- och balansräkning, ingick i den tryckta
årsredovisningen. Redovisningen kommenterades av Sven-Olof Andersson, styrelsens
skattmästare. Sven-Olof presenterade också grafik över intäkter och kostnader under de
senaste tre åren. En förlust för verksamhetsåret på 683 kkr. noterades. Förlusten förklarades
med minskade intäkter ifrån Svenska Spel: 800 kkr. En ny kostnad för tjänsten schack-4aninstruktör noterades även.
Det noterades att medlemsutvecklingen är idag neråtgående.
Extra ordinära kostnader om 109 kkr. i och med förlikningen med Gothia Towers noterades.
Sven-Olof Andersson rapporterade även att en utredning av f.d. vice ordförande Göran
Terningers kostnader har gjorts på uppdrag av styrelsen, där styrelsen på senaste styrelsemötet
ställt ett krav på Göran Terninger på totalt: 52 kkr.
Därefter lämnades ordet fritt och diskussioner gällande budgetens förankring, och då främst
tävlingskommitténs kraftigt åtstramade budget, följde.
Verksamhetsberättelsen lades av kongressen med godkännande till handlingarna.

§ 12 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för Sveriges schackförbund föredrogs. Revisorerna Sverker Thulin och
Roger Björkholm uttalade att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed
och att styrelsens medlemmar, bortsett från Göran Terninger, inte handlat i strid med
förbundets stadgar.
Synpunkter på Gothia-affären som tidigare framförts av revisorerna i april är efter vidare
förklaringar och åtgärder ej aktuella för revisionsberättelsen. Revisorerna anser att styrelsen
har hanterat situationen på ett sådant sätt att förbundet åsamkats så liten skada som möjligt.
Ordet lämnades fritt. Ingen begärde ordet.
Revisionsberättelsen lades av kongressen till handlingarna.

§ 13 Fastställande av resultat- och balansräkning samt
fråga om ansvarsfrihet
Kongressen beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Kongressen beslutade
vidare att på revisorernas förslag bevilja hela styrelsen, förutom Göran Terninger,
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

§ 14 Ekonomisk känslighetsanalys, rapport från styrelsen
Sven-Olof Andersson redovisade den känslighetsanalys som styrelsen tagit fram. Bl.a. visade
Sven-Olof på olika ekonomiska effekter vid procentförändringar för ett stort antal parametrar.
Därefter lämnades ordet fritt. Styrelsen fick från flera ombud beröm för att ha tagit fram
känslighetsanalysen. Bättre bearbetning och uppföljning av känslighetsanalysen tillsammans
med budgeten efterlystes.
Kongressen anser känslighetsanalysen som anmäld.

§ 15 Motioner
a) Motion från Malmö Allmänna Schackklubb om borttagande av
superettan i schackallsvenskan
Malmö AS valde att inte kommentera sin motion.
Tobias Pettersson, SS Luleå, redovisade det tilläggsyrkande som Norrbotten SF och
Västerbotten SF lämnat in i frågan: ”Superettan avskaffas och ersätts med fler division I-serier
säsongen 2008/2009”, se bilaga 2.
Niklas Sidmar, ordförande i allsvenska kommittén, svarade för hur kommittén resonerat. Han
redovisade preliminära siffror om de totala antal resmil med det nya allsvenska systemet. Han
poängterade att det enligt dessa beräkningar kommer att bli lite färre totala resmil med det nya
systemet. Införandet av superettan var en del av ett helhetsgrepp av allsvenskan, initierad av
att allsvenska kommittén tagit bort division fyra. Niklas vädjade till kongressen att nu testa
detta seriesystem under ett antal år för att sedan utvärdera systemet.
Därefter lämnades ordet fritt och flera debattörer framförde klagomål på beslutsgången när
superettan genomfördes. För- och nackdelar med superettan diskuterades där det bl.a.
framfördes synpunkter på superetttans ekonomiska aspekter för norrlandslänen.
Röstning verkställdes genom först muntlig votering mellan de tre liggande förslagen:
styrelsens avslag, Malmös motion samt Norrbottens och Västerbottens tilläggsyrkande.
Osäkerhet förelåg, varvid Norrbotten och Västerbottens förslag ställdes emot Malmös.
Därefter ställdes Norrbottens och Västerbottens tilläggsyrkande emot styrelsens avslag.
Beslutade genom namnuppläsningsröstning: 19 för styrelsens förslag, 18 för Norrbottens och
Västerbottens förslag. Därmed beslutade kongressen stödja styrelsens förslag till avslag.

b) Motion från Tolita SK om höjning av de lokala bidragen till klubbarna.
Bo Berg redogjorde för Tolitas motion som bestod av tre delar:
a) att en successiv nedtrappning av de centrala kostnaderna till förmån för de lokala
klubbarna sker.
b) att en person eller en grupp tillsätts för att ta fram ett förslag till hur detta genomförs.
c) att, som det står i regeringsbeslutet, pengarna från AB Svenska Spel går till lokal
verksamhet och utveckling.
Ingvar Carlsson redogjorde för styrelsens ställning till, och det arbete man bedrivit med,
Ungdomsstyrelsen. Samarbetet har enligt styrelsen förflutit bra. Ingvar påpekade även att
pengar som inte delas ut direkt till klubbar ändå används på bästa sätt för att komma
ungdomsverksamheten tillgodo.
Ordet lämnades sedan fritt varvid det diskuterades hur ungdomsstyrelsens pengar gör mest
nytta för svenskt schack och då framför allt för dess ungdomar.

Kongressen beslutade sedan för de tre delpunkterna i motionen att:
a) Bifall
b) Avslag
c) Bifall
Därefter ajournerade sig kongressen för en timma lunch.
Kongressen fortsatte kl.14.00

c) Motion från Tolita SK om att ta bort medlemsavgiften för
ungdomsmedlemmar under 26 år.
Bo Berg redogjorde för Tolitas motion: ”avgiften, som bör benämnas registreringsavgift, till
riksförbundet SSF i den del som gäller ungdomar under 26 år slopas”.
Erik Degerstedt kommenterade styrelsens syn på att vara medlem i en förening, om
trovärdigheten i att betala en medlemsavgift. Degerstedt yrkade på avslag.
Därefter lämnades ordet fritt varvid diskussioner hölls om medlemsavgiftens betydelse och
eventuella vinster av ett borttagande av den.
Kongressen beslutade att stödja styrelsens förslag till avslag.

§ 16 Proposition angående medlemsavgifter
Ingvar Carlsson redogjorde för styrelsens proposition om höjd medlemsavgift för seniorer
från 70 till 90 kr, samt oförändrad avgift för juniormedlemmar.
Därefter lämnades ordet fritt varvid diskussioner bl.a. hölls om man inte kunde spara in
motsvarande summa pengar genom att skära i kostnader i SSF:s budget.
Kongressen beslutade att stödja styrelsens förslag.

§ 17 Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budget för 2006 ingick i den tryckta årsredovisningen. Ingvar Carlsson
kommenterade verksamhetsplanen och lämnade sedan över för Erik Degerstedt att redogöra
för styrelsens handlingsplan 2012.
Sven-Olof Andersson redogjorde därefter för styrelsens budget för 2007.
Därefter lämnades ordet fritt varvid diskussioner hölls om svensk schacks framtid och dess
visioner.
Ordningsfråga ställdes gällande vad denna punkt på dagordningen egentligen innebar, varvid
Ingvar Carlsson klargjorde att detta var en diskussionspunkt.
Efter vidare diskussioner lämnade man punkten.

§ 18 Presentation av nominerade styrelse- och
revisorskandidater
Valberedningen, genom sammankallande Gert Brushammar, tackade distrikten för de många
förslag på styrelsekandidater som inkommit. Gert beklagade samtidigt de oklarheter som
uppstått till följd av att alla dessa inte i förväg kontaktats. Valberedningen hade utgått ifrån att
distrikten förberett kandidaterna innan förslag inlämnats. Han redogjorde även för den öppna
nomineringsprocess man arbetat efter.
Ordförandekandidaterna fick 3 minuter att presentera sig.
Ari Ziegler presenterade sig.
Ingvar Carlsson presenterade sig.
Kongressen godkände korrigering av röstlängden i form av att Rasmus Mycklebust tog över
Roger Anderssons röst för Västmanlands SF då Roger Andersson var tvungen att avvika.
Frågestund följde där ordförandekandidaterna fick svara på frågor från kongressombuden.

§ 19 Val av ordförande i styrelsen
Sluten omröstning skedde av ordföranden med resultatet: Ari Ziegler 19 röster - Ingvar
Carlsson 18 röster.
Kongressen valde därmed Ari Ziegler (nyval) till ordförande i förbundet.

§ 20 Val av övriga ledamöter i styrelsen
På fråga från ombud och valberedning i den uppkomna situationen svarade Ingvar Carlsson,
att han ej stod till förfogande för en plats i den nya styrelsen med motiveringen att den nye
ordföranden skulle få sitta vid ett ”rent bord”.
Lars Karlsson, Stockholms SF, meddelade att han avstod sin plats i styrelsen. Då han valdes
på två år vid förra årets kongress, hade kongressen nu nio nya val ska göras.
Gert Brushammar presenterade nominerade till resterande styrelsen:
• Jesper Hall
Lund
• Mats Eriksson
Göteborg
• Emilia Horn
Stockholm
• Maria Berg
Uppsala
• André Nilsson
Västerås
• Håkan Winfridsson
Hestra
• Adriana Krzymowska Stockholm
• Johan Sigeman
Lund
• Andreas van der Wal Stockholm
• Chris Rundberg
Stockholm
• Christer Wahlgren
Eslöv
• Anil Surender
Malmö
• Björn Andersson
Burgsvik
Sluten omröstning hölls.

Till övriga styrelseledamöter på två år valdes:
•
•
•
•
•
•

Jesper Hall
Mats Eriksson
Emilia Horn
Maria Berg
Håkan Winfridsson
Adriana Krzymowska

(nyval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(omval)
(omval)

Till styrelseledamöter på ett år valdes:
• Johan Sigeman
(omval)
• Alexander Jogren
(nyval)
• André Nilsson
(nyval)
Ledamöter valda på två år av förra årets kongress och därmed ingående i denna styrelse är:
•
•
•

Sven-Olof Andersson Östersund
Erik Degerstedt
Luleå
Björn Ansner
Malmö

§ 21 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till revisorer på ett år föreslog valberedningen:
Roger Björkholm, Norrköping och Sthig Jonasson, Uppsala.
Roger Björklund meddelade då att han avstod sin plats. Då kongressen ej kunde uppbringa en
godkänd eller auktoriserad revisor beslutade kongressen att välja Sthig Jonasson (nyval) samt
att ge styrelsen i uppdrag att välja en godkänd eller auktoriserad revisor.
Till revisorsuppleanter på ett år föreslog valberedningen
•
•

Anders Wengholm
Stefan Lindh

Alingsås
Stockholm

(omval)
(nyval)

Kongressen beslöts enligt valberedningens förslag.

§ 22 Fastställande av antal ledamöter samt val av
valberedning och sammankallande i denna
Ett yrkande på att valberedningen bör innehålla fem personer framfördes av Roland Thapper,
Skånes SF, då årets valberedning haft ett mycket tidspressat arbete.
Kongressen godkände detta förslag.
Sex förslag till ledamöter i valberedningen togs fram av kongressen, där Gert Brushammar
avsade sig sin nominering, varvid fem personer återstod.
Till valberedning för ett år valdes av kongressen:
• Jens Altnäs
Bromma (nyval)
• Stephan Lindberg
Mjölby (nyval)
• Sven-Gunnar Samuelsson
Stockholm (nyval)
• Roland Thapper
Lund (nyval)
• Jan Wikander
Stockholm (nyval)

Stockholm SF
Östergötlands SF
Stockholms SF
Skånes SF
Stockholms SF

Till sammankallande i valberedningen utsågs
Två förslag förelåg, varvid sluten omröstning hölls mellan Jens Altnäs och Sven-Gunnar
Samuelsson.
Till sammankallande i valberedningen beslutade kongressen välja:
• Jens Altnäs
Bromma

§ 23 Kongressens avslutande
Ari Ziegler tackade för förtroendet som ny ordförande för Sveriges schackförbund. Ari
avtackade sedan Ingvar Carlsson med en schackbok. Ari Ziegler framförde ett tack till
kongressens deltagare och till ordföranden Lotta Edholm. Hon fick motta ett schackspel som
tack för sin insats.
Ari avtackade sedan de som lämnar SSF styrelse: Jonas Eriksson, Susanne Karlsson och Lars
Karlsson.
Ari tackade sedan Roger Björklund och Sverker Thulin för deras långa och förtjänstfulla
arbete som revisorer åt förbundet.
Ari Ziegler förklarade därefter kongressen avslutad.

Vid protokollet:

____________________________
Peter Halvarsson

Justeras:

____________________________

____________________________

Lotta Edholm

Åke Myrberg

____________________________
Ingvar Gundersen

Bilaga 1:

Röstlängd vid SSF:s kongress
i Stockholm 7 juli 2007

Distrikt
BLEKINGES SF
DALARNAS SF
GOTLANDS SF
GÄSTRIKLANDS SF
GÖTEBORGS SF
HALLANDS SF
HÄLSINGLANDS SF
JÄMTLAND-HÄRJEDALENS SF
MEDELPADS SF
NORRBOTTENS SF
NORDSKÅNES SF
NORDVÄSTRA SKÅNES SF
ROSLAGENS SF
SKÅNES SF

SMÅLANDS SF
STOCKHOLMS SF

SÖDERMANLANDS SF
UPPLANDS SF
VÄRMLANDS SF
VÄSTERBOTTENS SF
VÄSTERGÖTLANDS SF
VÄSTMANLANDS SF
ÅNGERMANLANDS SF
ÖREBRO LÄNS SF
ÖSTERGÖTLANDS SF

Ombud
Bengt-Åke Ljungkvist
Magnus Källström
Björn Andersson
Per Åkerman
Johan Lönnroth
Claes R Nilsheden
Alexander Jogren
Anders Persson
Peter Halvarsson
Åke Myrberg
Stefan Lindh
Tobias Pettersson
Roland Larsson
Peter Dalling
Kent Lööf
Roland Thapper
Jesper Hall
Anil Surender
Ewa Fritz (2 röster)
Sven-Gunnar Samuelsson
Gunnar Berg
Ingvar Gundersen
Tuve Lindeberg
Andreas van der Wal
Gunnar Wahlberg
Chris Rundberg
Michael Tolén
Bo Nyberg
Tapio Tikkanen
Jimmy Mårdell
Hans Johansson
Kent Emanuelsson
Roger Andersson
Rasmus Myklebust
Jan-Olov Lind
Mårten Garner
Summa:

Medl
193
201
109
345
858

Röster
1
1
1
1
2

605

2

122
80
37
111
193
298
281
1364

1
1
1
1
1
1
1
3

726
7973

2
7

109
334
92
121
574

1
1
1
1
2

821

2

56
215
420
16238

1
1
37

Bilaga 2

