Valberedningens förslag inför Sveriges Schackförbunds kongress 2011

Valberedningen hade för avsikt att i år arbeta fram ett förslag i god tid till kongressen
och vi hade ett färdigt förslag den 1 mars. Valberedningen har efter detta fått två
avhopp från våra nomineringar och vi har tyvärr inte lyckats hitta ersättare. Av denna
anledning lämnar valberedningen nu ett ofullständigt förslag.
Följande förslag gäller om kongressen beslutar att antal styrelseledamöter minskas
till 9 ledamöter:

Ordförande:

Anil Surender

Omval 1 år

Ledamöter:

Håkan Winfridsson
Robert Danielsson
Mats Eriksson
Vakant

Omval 2 år
Nyval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år

Valda till 2012:

Erik Degerstedt, vice ordförande
Peter Halvarsson, skattmästare
Inna Agrest
Sebastian Nilsson

Revisorer:

Sthig Jonason
Robert Söderlund, auktoriserad revisor

Revisorssuppleant: Nils-Gustav Thidblom, auktoriserad revisor
Anders Wengholm

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Följande förslag gäller om kongressen beslutar att antal styrelseledamöter kvarstår
vid 11 ledamöter:

Ordförande:

Anil Surender

Omval 1 år

Ledamöter:

Håkan Winfridsson
Robert Danielsson
Mats Eriksson
Vakant

Omval 2 år
Nyval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år

Sven-Olof Andersson
Vakant

Omval 2 år
Nyval 2 år

Valda till 2012:

Erik Degerstedt, vice ordförande
Peter Halvarsson, skattmästare
Inna Agrest
Sebastian Nilsson

Revisorer:

Sthig Jonason
Robert Söderlund, auktoriserad revisor

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorssuppleant: Nils-Gustav Thidblom, auktoriserad revisor
Anders Wengholm

Stockholm den 1 juni 2011

Maria Berg

Robert Unt

Bilaga (1): Presentation av föreslagna ledamöter

Ari Ziegler

Omval 1 år
Omval 1 år

Bilaga 1

Presentation av föreslagna ledamöter
Anil Surender
Valdes till ordförande för styrelsen 2010, invald i styrelsen 2008,
födelseår 1978.

Robert Danielsson
Robert Danielsson var en av de bättre juniorerna i Sverige i slutet av
sextiotalet. Han nobbade t.ex. ett remibud av Ulf Anderssons i sista
ronden av JSM-kvalet 1968, en grupp som Ulf sedermera vann.
Robert Danielsson började som schackledare 1971 i Kristallen
Schackklubb. Från början av sjuttiotalet arbetade han på heltid med
schack fram till 1990. De fem sista åren var SK Passanten hans
arbetsgivare. Från 1990 och framåt har han spelat och varit medlem
i Passanten.
Idag arbetar Robert på Teracom där hans ansvarsområde är projekt
och processer.
Robert är känd av många i Schacksverige som författare till serien
Schacklandet samt hans olika schackböcker. Boken Schack steg för
steg sålde mer än 7000 ex.
Hur ser Robert på dagens satsningar inom SSF?
- Jag har försökt att vara moraliskt stöd åt Jesper Hall. Det är kul det
som har kommit igång. Det är viktigt att vi hittar bra vägar så att det
inte bara blossar upp och sedan slocknar.
Har schacket någon framtid?
- Det har skett stora förändringar i samhället de senaste tjugo åren.
Hur ser samhället och schackintresset ut idag? Vi ska hitta den
strategi som passar dagens läge.

Håkan Winfridsson
Invald i styrelsen 2005, födelseår 1966. Håkan intresserar sig för det
generella styrelsearbetet, förutom det arbete som han utför i
elitkommittén där han är medlem som ungdomsförbundskapten och
i tävlingskommittén där han det senaste året varit ordförande.
Dessutom har han hand om utmärkelser inom SSF.
Mats Eriksson
Invald i styrelsen 1996, födelseår 1958.

Sven-Olof Andersson
Invald i styrelsen 1989, födelseår 1942.

