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Sveriges Schackförbund
Kongress 2010
Lund 2010-07-03

SSF:s kongress - Protokoll
Nr
Datum
Tid

2010:1
Lördag den 3 juli 2010
Kl. 10:00- 15:00

Plats

Stadshallen, Lund

§1

Kongressens öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar kongressen för öppnad.
Lunds kommunalråd Tove Klette håller tal där alla hälsas välkomna till Lund.
Representant för SM-arrangören Ellinor Frisk hälsar alla välkomna till SM 2010.
Ari Ziegler anmäler att följande personer har gått bort sedan föregående års kongress:
Fered Dedic, Karlskoga SK, 67 år, kassör i klubben
Chris Rundberg, Linköping (Stockholm), 58 år, verksam i Stockholms SF:s styrelse
Roland Norevall, Gävle, 83 år, aktiv i SSKK (Ulf Norevalls bror)
Knut Carlqvist, Burgsvik/Alva, 63 år, en av de drivande i Gotländskt schack
Anders Linderyd, SK Rockaden Stockholm, 71 år, hedersledamot SK Rockaden
Torvald Larsson, Linköping, 78 år, KM vinnare 12 ggr
Åke Stenborg, Eskilstuna, 84 år, vinnare SM i Borås 1956
Carl-Axel Ericsson, Stockholm, 90 år, hedersledamot i Södra SASS, SSF
Kongressen hedrar dessa bortgångna medlemmar med en tyst minut.
Följande utmärkelser utdelades:
Ungdomsledarstipendium (2000 kr):
Sigvard Olsson
Roland Johansson
Roland Thapper
Stellan Brynell
Ellinor Frisk
Jonas Kjellén
Margareta Klasson
Tomas Ernström
Daniel Lundberg
Rasmus Myklebust
Lennart Burman
Sven-Åke Eliasson
Mats Aronsson
Collijn i guld:
Jonas Sandbom
Tomas Carnstam
Per Söderberg
Collijn i silver:
Per Hultin
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Rogardplaketten i silver:
Axel Smith
Riltonfonden – Berndt Söderborg delar ut medaljer.
Rilton guld (3000kr i stipendium)
Olov Simu, Stockholm
Rilton brons
Josef Styf, Uppsala
Alexis Andersson, Uppsala
Alexander Jogren, Uppsala
Vladimir Poley, Stockholm
Maria Berg, Uppsala
Carl-Fredrik Johansson
Ari Ziegler meddelade också att Schack-Gideon 2009 tilldelas:
Inna Agrest, Stockholm
Ari Ziegler håller inledningsanförande.
Sedan informerade Ari Ziegler om SM och konstaterade att:
SM 2011 spelas i Västerås
Det ännu inte finns någon sökande till SM 2012.
§2

Upprop av kongressombuden

Erik Degerstedt läser upp röstlängden och närvarande ombud antecknas. Degerstedt finner att 33 ombud är
närvarande.
§3

Justering av röstlängden

Ari Ziegler föreslår kongressen att fastställa röstlängden till 39 röster enligt bilaga 1.
Kongressen beslutar
- att fastställa röstlängden till 39 röster, enligt bilaga 1.
§4

Fråga om stadgeenlig kallelse

Ari Ziegler meddelar att kallelse till kongressen utsänds stadgeenligt till distriktsförbunden.
Kongressen beslutar
- att anse kongressen vara stadgeenligt kallad.
§5

Val av kongressordförande

Ari Ziegler föreslår kongressen att Tove Klette ska leda dagens förhandlingar.
Kongressen beslutar
- att utse Tove Klette till kongressordförande att leda dagens förhandlingar.

§6

Val av protokollförare

Erik Degerstedt föreslås föra protokoll.
Kongressen beslutar
- att utse Erik Degerstedt till protokollförare.
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§7

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

Tuve Lindeberg och Rasmus Myklebust föreslås till justerare tillika rösträknare.
Kongressen beslutar
- att utse Tuve Lindeberg och Rasmus Myklebust till justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet.
§8

Fastställande av dagordningen

Hänvisades till den utskickade reviderade dagordningen (med tillägget § 10 Åtterremitterad medlemsansökan
från Dalslands och Sydvästra Värmlands SF). Följande förändringar föreslogs:
§ 16a Motion från Värmlands SF angående medlemsavgiften flyttas till § 15a för att behandlas samtidigt.
Frågor som inte är anmälda på förhand behandlas under § 12
§ 22 ändras till ” Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och
sammankallande i denna” då kongressen även har att välja antal ledamöter i valberedningen.
§ 15d En överklagan från sex föreningar har inkommit angående minskningen av elitserien storlek. Under § 15d
kommer därför elitseriefrågan behandlas först, därefter frågan om Superettan.
§15b och c ändras till ”Styrelsens storlek” respektive ”Valberedningens storlek”.
Tove Klette föreslår att dagordningen fastställs med ovanstående förändringar.
Kongressen beslutar
- att fastställa dagordningen med ovan angivna ändringar.
§9

Protokoll från föregående ordinarie kongress 2009

Föregående protokoll anmäldes. Påpekades att det i § 21 ska anges Björn Andersson som omval.
Tove Klette föreslår att protokollet, med ovan angivna ändring, läggs till handlingarna.
Kongressen beslutar
- att protokollet från 2009 års kongress, med ovan angiven ändring, läggs till handlingarna.
§ 10

Återremitterad medlemsansökan från Dalslands och Sydvästra Värmlands SF

Styrelsen åberopar den skrivning från Dalslands och Sydvästra Värmlands SF som har ställts till kongressen där
det bildade förbundet drar tillbaka sin ansökan om medlemskap i Sveriges Schackförbund.
Kongressen beslutar
- att anse ärendet behandlat och avslutat.
§ 11

Överklagan av styrelsebeslut rörande disciplinärende

André Nilsson (ordf. Västerås SK) inleder och motiverar skälen till varför Västerås SK överklagat styrelsens
beslut, bl.a. styrelsens hantering av ärendet samt orättvis bestraffning av klubben genom sen spelaravstängning.
Påpekas också att hotellet är mycket nöjda med schackets hantering av ärendet och att det inte skadat SSF:s
relation med hotellet. Yrkas att endast Johan Norberg stängs av medan Erik Norberg tilldelas en varning.
Håkan Winfridsson föredrar styrelsens uppfattning. Styrelsen ser mer allvarligt på detta och vidhåller sin
uppfattning att bägge spelarna bör avstängas enligt tidigare beslut. Yrkas att överklagan avslås och att styrelsens
förslag till disciplinåtgärd fastställs.
Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, påpekar vikten av att följa FIDE:s etiska regler. Stockholms SF
stödjer styrelsens förslag, men hade velat ha det skarpare. Inom Stockholms SF har disciplinstraff på mellan sex
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till tolv månader utdelats för lindringare förseelser än detta. Yrkas att fastställa styrelsens förslag till
disciplinåtgärd.
Jan Bengtsson, Nordvästra Skånes SF, påtalar vikten av hur vi beter oss gentemot vår omgivning. Det är viktigt
att vara förebild och undvika händelser som kan misskreditera schacket. Två månader är ett billigt straff för
denna förseelse. Yrkas att fastställa styrelsens förslag till disciplinåtgärd.
Gert Gustavsson, Hallands SF, instämmer med Sven-Gunnar Samuelsson. Vidare tycker Hallands SF att det är
tråkigt att dessa ärenden tar upp tid på kongressen samt tycker att det är dags att se över hur dessa frågor ska
hanteras inom förbundet. Yrkas att fastställa styrelsens förslag till disciplinåtgärd.
André Nilsson, Västerås SK, instämmer i att det är olyckligt att detta ska behöva tas upp på kongressen. Vidare
poängteras att Västerås ser allvarligt på denna förseelse.
Kongressen beslutar
- att fastställa styrelsens förslag till disciplinåtgärd för Johan Norberg och Erik Norberg.
Antecknas att styrelsen tar till sig förslaget från Hallands SF om handlingsplan mot våld och droger.
§ 12

2009 års verksamhetsberättelse inkl. resultat och balansräkning

Sven-Olof Andersson redogör för resultat och balansräkning. Överskottet 2009 ligger på 1 392 542 kr. Det egna
kapitalet är uppe i mer normala nivåer. Styrelsen har som målsättning att det egna kapitalet ska ligga på 50 % av
omsättningen.
Kongressen beslutar
- att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§ 13

Revisionsberättelse

Sthig Jonasson, revisor, läser upp revisionsberättelsen. Yrkas på ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt att
föregående års resultat- och balansräkning fastställs.
Kongressen beslutar
- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 14

Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet

Kongressen beslutar
- att fastställa 2009 års resultat- och balansräkning.
- att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§ 15

Propositioner
a) Avseende medlemsavgifter
Peter Halvarsson föredrar styrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften för seniorer
samt oförändrad registreringsavgift för ungdomar. Styrelsen anser att det är mer långsiktigt
att ta ut en avgift även för ungdomsmedlemmarna. Vidare behöver inkomsterna från
medlemsavgifter som helhet stärkas då SSF i hög grad är alltför beroende av statliga bidrag.
Redan 2012 är förändringar i bidragssystemet aviserade och för att få bidrag för
lokalföreningar kommer det krävas att föreningen har 60 % ungdomsmedlemmar. Styrelsen
föreslår att fastställa medlemsavgifterna 2011 till 140 kr för seniorer samt 10 kr för
ungdomsmedlemmar
Kongressordföranden påpekade att motionen från Värmlands SF ska behandlas under denna
punkt.
Tapio Tikkanen, Värmlands SF, påpekar att motionen lämnades in förra året och anser
därför det lämpligt att Bo Berg företräder denna.
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Bo Berg bekräftar att detta är en proposition från Värmlands SF:s dåvarande styrelse till
Värmlands SF:s kongress. Bo anser det vara rätt att höja avgiften för seniorerna, denna
borde vara 1000 kr om den ska stå i proportion till avgiften för ungdomsmedlemmar. Vidare
har han heller aldrig förstått varför det finns en avgift för ungdomar till riksförbundet, det
finns inget krav på det från myndigheternas sida. Där man kräver medlemsavgift så är det
en lokal avgift som är obligatorisk och inte en avgift till riksförbundet. En modell där
barnen skriver under en blankett för att bekräfta sitt medlemskap fungerar väl i detta
sammanhang. Yrkas bifall till Värmlands motion.
Lars-Erik Åberg, Stockholms SF, framför Stockholms SF:s syn på höjningen av
medlemsavgiften för seniorer med 20 kr. Förslaget om en förbättrad ekonomi stöds, men
detta bör i första hand ske genom kostnadsreduceringar. Först när en grundlig analys av
kostnadsbesparingar gjorts bör ett förslag om höjda medlemsavgifter komma på fråga.
Avgiften på 10 kr för ungdomsmedlemmar bör behållas. Yrkas avslag på styrelsens förslag
till höjning av medlemsavgiften för seniorer men bifall till avgiften för ungdomsmedlemmar
på 10 kr.
Ingvar Carlsson, Östergötlands SF. Under de sista året har SSF:s styrelse jobbat en hel del
med prioriteringsfrågor. För att förbundet ska gå framåt måste också inkomsterna till
förbundet öka. Östergötlands SF (ÖSF) anser t ex att utgivningstakten av TfS bör ökas samt
att elitverksamheten har prioriterats ner i för stor utsträckning. Dessa prioriteringar hade inte
varit lika svåra om förbundet haft mer inkomster. Klubbar och distriktsförbund har det
lättare ekonomiskt än landsförbundet och ÖSF ser därför inget problem med att tillstyrka en
höjd medlemsavgift för seniorer. Att SSF tar ut en avgift för ungdomsmedlemmar stöds av
ÖSF. Yrkas på att fastställa styrelsens förslag.
Jonas Sandbom, som representant för SK Rockaden, anser att SSF och Stockholms SF har
betydligt mindre ekonomiska problem än klubbarna i Stockholm. De höjningar av
medlemsavgifterna som behöver göras behöver komma klubbarna till del. Vidare anses att
ett antagande av Värmlands SF:s motion skulle innebära mer administrativt jobb än i
dagsläget. Stödjer styrelsens förslag om ett bibehållande av medlemsavgiften för ungdomar,
men instämmer inte i en höjning av avgiften för seniorer.
Tuve Lindeberg, Stockholms SF, anser att det föreligger någon form av motsättning vad
gäller avgifter. För skolschackklubbar tas t ex ingen avgift ut. Vi kan inte ha två olika typer
av medlemmar. Tuve kräver att styrelsen utreder detta ur ett stadgemässigt perspektiv och
presenterar vid nästa års kongress.
Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, kommenterar vad som framkom på gårdagens
framtidskonferens. I vissa klubbar tar man inte ut någon avgift av medlemmarna. Detta är
en konstig och farlig väg i förhållande till bidragsmyndigheterna. En medlemsavgift ska tas
ut av klubben och bidragspengar får inte gå till att betala medlemsavgifter. Vidare innebär
en höjning av medlemsavgifterna från seniorerna endast små inkomstökningar till
riksförbundet. Seniorerna minskar i antal. För att få förbättrade finanser är det bättre att
kostnadsbespara. Yrkas på avslag av styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften för
seniorer.
Peter Halvarsson. Synpunkter kring att en del klubbar inte tar ut medlemsavgifter tar
styrelsen till sig. Styrelsen har under de senaste åren jobbat konkret med
kostnadsreduktioner. Generellt borde SSF:s budget för medlemsavgifterna ökas för att
kunna erbjuda mer aktiviteter.
Bo Berg. Det finns redan klara regler kring medlemsbegreppet. Vad klubbarna tar ut i
medlemsavgift är en lokal angelägenhet då dessa bäst kan bedöma förutsättningar.
Berndt Söderborg berättar om ett exempel från en verklig klubb. Höga medlemsavgifter kan
innebära svårigheter för medlemsrekryteringen.
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Sven-Olof Andersson kommenterar att ett sätt att öka antalet seniormedlemmar, åtminstone
veteraner, är att få veteranklubbarna i Stockholms att vilja ansluta sig till SSF.
Kongressordföranden sätter streck i debatten.
Kongressen beslutar
- att avslå Värmlands SF:s motion
- att fastställa avgiften för ungdomsmedlemmar till 10 kr
- att med röstsiffrorna 28 mot 11 fastställa medlemsavgiften för seniorer till 140 kr.
- att styrelsens tittar på frågan kring medlemsbegreppet och medlemsavgift på lokal nivå för
ungdomar.
b) Styrelsens storlek
Tuve Lindeberg, Stockholms SF, framför att Stockholms SF är beredda att anta förslaget om
minskad styrelsestorlek. För att kunna välja fyra styrelseledamöter i år måste
stadgeförslaget ändras från ”sju ledamöter” till ”högst nio ledamöter”. Yrkas att styrelsens
förslag om antalet ledamöter i styrelsen ändras till ”Styrelsen består av ordförande,
skattmästare samt ytterligare högst nio ledamöter.”.
Anil Surender. Styrelsen tar till sig förändringen och föreslår enligt Tuves yrkande att
förändringen bör göras till ”Styrelsen består av ordförande, skattmästare samt ytterligare
högst nio ledamöter”.
Roland Thapper anser att revidering av stadgarna sker nästa år. Stadgarnas § 14 anger att
stadgarna träder i kraft när kongressen avslutas. Styrelsens förslag om att minska antalet
ledamöter stöds, dock från och med nästa år. Påpekas också att valberedningens roll har
varit svårare i och med lagt förslag, men man har valt att jobba enligt nuvarande stadgar.
Bo Berg påpekar att om inget annat beslutas så gäller stadgeförändringen när årsmötet
avslutas. Det är inte bra att ta beslut om att stadgeförändringen ska gälla direkt på årets
kongress.
Tuve Lindeberg, Stockholms SF. Det finns en reglering i stadgarna i hur man tolkar och ska
göra i fall med stadgeändringar. I stadgarnas § 14 anges att fattade beslut träder i kraft med
omedelbar verkan då kongressen avslutas, om inte kongressen beslutar annorlunda och
enligt § 22 krävs det 2/3 majoritet för stadgeförändring. Tuve ansluter sig till styrelsens
förslag om att stadgeändringen ska träda i kraft omedelbart och därmed gälla under
resterande delar av denna kongress. Vidare är det bra att stadgan görs flexibel med
skrivningen ”Styrelsen består av ordförande, skattmästare samt högst nio ledamöter.”.
Kongressen beslutar
- att ändra första meningen i stadgans § 9 till ”Styrelsen består av ordförande, skattmästare
samt högst nio ledamöter.”. Kvalificerad majoritet förelåg vid beslutet (Minst 2/3 av
rösterna).
- att stadgeändringen träder i kraft omedelbart.
c)

Valberedningens storlek
Tuve Lindeberg, Stockholms SF, menar att det inte behövs någon stadgeförändring då
möjligheten att välja en valberedning på tre ledamöter redan finns i dagens stadgar.
Ari Ziegler menar att en skrivning om tre ledamöter tvingar kongressen att välja endast tre
ledamöter. Valberedningen bör inte vara större än tre ledamöter med tanke på att styrelsens
storlek minskats.
Roland Thapper anser att det kan finnas lägen där en valberedning behöver vara fem
ledamöter. Kongressen är fullt kompetent att välja antalet ledamöter och därför behövs
ingen ändring av stadgarna.
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Kongressen beslutar
- att avslå propositionen om ändring av antalet ledamöter i valberedningen.
d) Avseende allsvenskan
André Nilsson (ordf. Västerås SK) framförde anledningen till överklagandet om styrelsens
beslut att minska antalet lag i Elitserien. Förslaget måste vara bättre berett samt förankras
bättre hos elitserieklubbarna. Det är sex lag i elitserien som vill att det fortsatt ska vara 12
klubbar i elitserien. En minskning av antalet lag innebär färre hemmamatcher samt svårare
att ta inteckningar. Yrkas på att Elitserien fortsatt består av 12 lag.
Bengt Gällmo, Gotlands SF, anser att det inte bara en fråga för elitserieklubbarna. Många
klubbar har lag som vill komma upp i elitserien och deras åsikter måste också vägas in.
Yrkas på att elitserien fortsatt består av 12 lag.
Tomas Franzén företräder styrelsen och allsvenska kommittén. Argumenten för att minska
elitserien är att göra den mer professionell med färre ronder och fler sammandrag. Vid
enkätundersökningar och förfrågningar är det hälften som vill ha en förändring och hälften
vill ha det som det alltid har varit. Även internt inom allsvenska kommittén blev
omröstningen jämn. Argumenten för en 12 lags serie är att det ska vara en breddserie. Yrkas
på att avslå överklagandet.
Pontus Carlsson, Nordskånes SF, anser att det finns många argument för en minskning av
elitserien till 10 lag. Färre lag blir billigare för svenskt schack då enkelmatcherna
försvinner. Ekonomin är en viktig del i frågan kring elitseriens storlek. Vidare är
sammandragen något som stärker elitserien som produkt, då det är på sammandragen som
publiken finns, både på plats och på Internet genom livesändning. Det är också möjligt att ta
inteckningar i en serie med nio ronder. Biträder styrelsens förslag med tio lag i elitserien
och yrkar på avslag av överklagandet.
Robert Spångberg, Stockholms SF, ansluter sig till överklagandet. Stockholms SF stödjer
behållande av 12 lag i elitserien. Färre ronder innebär mindre precision i slutresultatet.
Jonas Sandbom, SK Rockaden, frågar Tomas Franzén om det är hans uppfattning att det har
varit en majoritet av elitserielagen som vill behålla 12 lag i elitserien. Påpekas att de flesta
spelar schack som hobby, även i elitserien, och det kan vara svårt för spelarna att delta alla
ronder om det enbart blir sammandrag. Det är viktigt att behålla hemmamatcherna.
Tomas Franzén svarar Jonas Sandbom att på de möten där elitserieklubbarna varit
närvarande och detta diskuterats har det varit en majoritet för att behålla 12 lag i elitserien.
André Nilsson konstaterar att det bevisligen finns 12 lag som vill spela i den högsta serie.
Finns all anledning att ha kontinuitet i detta och behålla 12 lag i elitserien.
Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, anser att man bör ha stor respekt för demokrati.
Det är olyckligt att vi som sitter som kongressombud ska diskutera allsvenskan. Klubbarnas
ordönskningar angående allsvenskan är något som vi i SSF måste följa. Yrkar på att behålla
12 lag i elitserien och ta bort Superettan.
Pontus Carlsson, Nordskånes SF, anser inte att det ska vara 12 lag i elitserien bara för att det
finns 12 som vill spela serien. Vidare anses inte att SSF har struntat i vad klubbarna tycker,
utan att de hela tiden varit medvetna om att detta är en jämn fråga.
Ari Ziegler anser inte att argumentet kring att alla inte kan delta på sammandragen ska
styra. Det är inte orimligt att anse att de som spelar högsta serien, elitserien, bör kunna
avsätta tre helger per år för schack. Vid tio lag blir serien dessutom mycket mer spännande.
Vi har inte det underlag i Sverige för att kunna ha 12 lag i elitserien i Sverige.
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Kongressen beslutar
- att med röstsiffrorna 19 mot 17 avslå överklagandet om minskning av antalet lag i
elitserien
- att elitserien därför består av 10 lag från och med säsongen 2011/12.
Under denna punkt behandlas även Superettan.
Tomas Franzén, styrelsen, rapporterade att detta var uppe på kongressen 2007. Därefter har
enkäter med berörda klubbar genomförts med jämt resultat. Argumenten för att behålla
serien är lika starka som att ta bort den. Påpekar att alternativet till att ta bort Superettan
innebär att ett antal lag plockas bort från seriesystemet. Styrelsen yrkar på att Superettan
behålls.
Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, yrkar på att Superettan tas bort från
seriesystemet.
Bo Nyberg, Upplands SF, vill gärna behålla Superettan då sportsliga skäl talar för. Vidare
anses att enskilda år inte kan användas som argument för att Superettan blir dyr, man måste
se på serien på lite sikt. Upplands SF yrkar på att Superettan behålls.
Jan Bengtsson, Nordvästra Skånes SF, vi i distriktet är inte positiva till Superettan, då vi
inte har ekonomi för delta i detta. Yrkar på att Superettan tas bort från seriesystemet.
Kongressen beslutar
- att med röstsiffrorna 21 mot 12 behålla Superettan.
Kongressombudet Fredrik Hillertz anmäler att han måste avvika från mötet och föreslår
därför att rösträtten lämnas över till Hallands SF:s andra ombud Gert Gustavsson.
Kongressen beslutar
- att justera röstlängden så att Fredrik Hillertz rösträtt tillfaller Gert Gustavsson under
resterande del av mötet.

§ 16

Motioner
a) Från Värmlands SF angående medlemsavgifter (behandlas under §15a)
b) Från Värmlands SF angående eventuell omorganisation
Bo Berg anser att motionen ytterligare har styrkts och det finns därför anledning att ta upp
detta. En arbetsgrupp eller liknande bör tillsättas för att se över hur man ska gå tillväga.
Med all säkerhet kommer Värmland att slås ihop med Västergötlands län till en region och
SSF bör vara förberedda på detta.
Ordföranden frågar om det finns någon som vill lyfta motionen och komma med yrkande.
Inget yrkande framkom.
Kongressen beslutar
- att avslå motionen.

§ 17

Verksamhetsplan och budget
Anil Surender meddelar att en ny organisation kommer att diskuteras under styrelsens
konstituerande möte.
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Bo Berg menar att större omorganisationer bör beslutas om på kongressen.
Tuve Lindeberg, Stockholms SF, menar att det är konstigt att låta kongressen ta ställning
till en verksamhetsplan som styrelsen ändrar dagen efter. Inte minst den ekonomiska
uppföljningen blir svår. Tuve kräver att en ändring sker först vid kommande årsskifte.
Ari Ziegler anser att det är en berättigad kritik och instämmer i att verksamhetsplanen som
presenteras borde vara aktuell.
Kongressen beslutar
- att lägga verksamhetsplanen och budgeten till handlingarna.
§ 18

Presentation av nominerade styrelse- och revisorskandidater
Roland Thapper, valberedningen, konstaterar att det varit en konstig debatt kring det sena
inlämnandet av valberedningens förslag och hoppas att vi kan lämna den fråga.
Kongressen beslutar
- att acceptera lagt förslag som valberedningens förslag
Valberedningen föreslår som ny ordförande Anil Surender.
Anil Surender presenterar sig. Nämner i sin presentation bland annat att det interna
förbättringsarbetet inom SSF måste fortgå.
Roland Thapper, valberedningen, påpekar att valberedningen har lagt ett förslag i enlighet
med tidigare stadgar. Den nu antagna stadgeförändringen får kongressen ta ansvar för och
valberedningen har inte prioriterat bland kandidaterna, då det nu ska väljas fem ledamöter.
De sju kandidaterna som är föreslagna är fullt kompetenta att sitta i styrelsen.
Valberedningen presenterar de föreslagna nyvalen Luis Couso, Dan Hallesten och
Sebastian Nilsson. Dan Hallesten är tyvärr ej närvarande p g a jobb. Sebastian Nilsson och
Luis Couso presenterar sig.
Tomas Carnstam, korrschackskommittén, anser att Sebastian Nilsson bör väljas in i
styrelsen som representant för korrschacket och som påtänkt ordförande för
korrschackskommittén.
Sven-Olof Andersson meddelar att i och med den uppkomna situationen, med minskat antal
styrelseledamöter, att han tackar nej till nomineringen och avstår sin styrelseplats. SvenOlof har suttit i 21 år i styrelsen. Sven-Olof får varma applåder för sitt långa engagemang.
Flera kongressombud anser dock att Sven-Olof bör sitta kvar i styrelsen och Sven-Olof går
med på att sitta ett sista år till om så kongressen vill.

§ 19

Val av ordförande i styrelsen
Valberedningen föreslår att Anil Surender väljs till ordförande för SSF.
Kongressen beslutar
- att välja Anil Surender till ordförande för SSF.
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§ 20

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslår att följande väljs till ledamöter i styrelsen:
Inna Agrest (omval)
Sven-Olof Andersson (omval)
Erik Degerstedt (omval)
Peter Halvarsson (omval)
Sebastian Nilsson (nyval)
Dan Hallesten (nyval)
Luis Couso (nyval)
Enligt antagna stadgar ska endast fem ledamöter, varav fyra på två år samt ett fyllnadsval
på ett år, väljas. Valproceduren sker genom sluten omröstning.
Omröstningens utfaller enligt följande:
Inna Agrest, 27 röster
Sven-Olof Andersson, 24 röster
Erik Degerstedt, 35 röster
Peter Halvarsson, 32 röster
Sebastian Nilsson, 36 röster
Dan Hallesten, 12 röster
Luis Couso, 18 röster
Kongressen beslutar
- att välja Sebastian Nilsson, Erik Degerstedt, Peter Halvarsson och Inna Agrest till
ledamöter i styrelsen på två år
- att välja Sven-Olof Andersson till ledamot i styrelsen på ett år.

§ 21

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att följande väljs till revisor och revisorssuppleant:
Revisorer:
Sthig Jonasson
Robert Söderlund
Revisorssuppleanter:
Anders Wengholm
Nils-Gustav Thidblom
Kongressen beslutar
- att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 22

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och
sammankallande i denna
Kongressen beslutar
- att utse tre ledamöter i valberedningen.
Följande namn föreslås ingå i valberedningen
Jan Wikander
Robert Unt
Ari Ziegler
Stephan Lindbergh
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Maria Berg
Omröstningen sker slutet och resultatet är följande
Maria Berg, 28 röster
Robert Unt, 25 röster
Ari Ziegler, 24 röster
Jan Wikander, 19 röster
Stephan Lindberg, 11 röster
Kongressen beslutar
- att utse Maria Berg (sammankallande), Robert Unt och Ari Ziegler till valberedning.
§ 23

Kongressens avslutande
Anil Surender tackar kongressombuden för kongressen och för det förtroende han har fått.
Anil tackar också kongressordförande Tove Klette för väl utfört ordförandeskap med
blommor och ett schackspel.
André Nilsson presenterar SM 2011 i Västerås 16-24 juli som kommer spelas på Aros
kongresscenter. André hälsar alla välkomna till Västerås nästa sommar.
Tove Klette tackar alla närvarande för kongressen och hälsar alla välkomna till
Victoriastadion där schack-SM 2010 ska invigas om en timme. Tove Klette förklarar 2010
års kongress avslutad.

----Vid protokollet

Erik Degerstedt
Justeras

Tove Klette

Bilaga 1 Fastställd röstlängd

Tuve Lindeberg

Rasmus Myklebust
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Bilaga 1 Fastställd röstlängd
Distrikt
Blekinge SF
Dalarnas SF
Gotlands SF
Gästriklands SF
Göteborgs SF
”
”
Hallands SF
”
Hälsinglands SF
Jämtland-Härjedalens SF
Medelpads SF
Nordskånes SF
Nordvästra Skånes SF
Norrbottens 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

Medl
78
398
97
183
1185

810
83
261
53
248
656
444
307
1651
562
8488

71
412
982
115
390
813
40
361
701

Ombud
Ulf Lundgren
--Bengt Gällmo
Stephan Lindbergh
Claes Brauer
Johan Granholm
Max Karle
Fredrik Hillertz
Gert Gustavsson
--Lennart Burman
Sven-Åke Eliasson
Pontus Carlsson
Jan Bengtsson
Mats Liljenberg
Lennart Gunnarsson
Leif Lindkvist
Gert Brushammar
Mikael Ohlsson
Sven-Gunnar Samuelsson
Tuve Lindeberg
Lars-Erik Åberg
Jan Wikander
Robert Spångberg
Svante Wedin
Rasmus Holving
Tony Hanoman
--Bo Nyberg
Tapio Tikkanen
Gunnar Sundman
Kent Emanuelsson
André Nilsson
Rasmus Myklebust
--Jan-Olov Lind
Ingvar Carlsson
SUMMA

Röster
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
0
1
2
39

