Representationspolicy Sveriges Schackförbund
1. Allmänt
Sveriges Schackförbund är en organisation med begränsade ekonomiska resurser och traditionellt
finns representation endast i begränsad omfattning. Representation förekommer dock och det med
ett tydligt samband mellan representationen och SSF:s verksamhet. All representation inom SSF
kännetecknas av planering, måttfullhet och sammanhang. All representation har ett väldefinierat
syfte.

2. Godkännande av representation
SSF:s ordförande eller i förekommande fall kanslichefen godkänner löpande representation inom
ramen av denna policy. Avsteg från policyn kan enbart göras endast av SSF:s styrelse.

3. Intern representation
Intern representation förekommer vid sammanträden och uppvaktning av anställda.
Vid interna måltider och övriga interna bjudningar bekostar SSF endast på icke alkoholklassad dryck.
3.1 Intern representation för Kongressen
Under SSF:s kongresser bjuder SSF eller arrangör av SM-tävlingarna på lunch till samtliga ombud,
åhörare, mötesfunktionärer m.fl. Lunchen håller en hög klass, men
Vid kongressens avslutande tilldelas kongressordföranden ett schackspel som tack för sin insats och
avgående styrelseledamöter avtackas på lämpligt sätt, i regel med blommor.
3.2 Intern representation för styrelsen
Under SSF:s styrelsemöte bjuder förbundet ledamöterna och övriga adjungerade på fika, lunch och
Middag beroende på längd på mötet.
3.3 Intern representation för kommittéer och övriga grupper som styrelsen organiserar
Under SSF:s kommittésammanträden och övriga sammanträden bjuder förbundet ledamöterna och
övriga adjungerade på fika, lunch och middag beroende på längd på mötet.
3.4 Kanslichefens representation
Kanslichefen har ensamt rättigheten att representera förbundet med fika, måltider eller presenter.
3.5 Ordförandens representation
Ordföranden har ensamt rättigheten att representera förbundet med fika, måltider eller presenter
3.6 Övriga anställdas interna representation
Representation av övriga anställda ska godkännas av kanslichefen i förväg eller om detta inte kunnat
ske i efterhand. Representation av övriga förtroendevalda ska godkännas av ordföranden i förväg
eller om detta inte kunnat ske i efterhand.

4. Extern representation
Extern representation förekommer när SSF träffar andra organisationer samt även vid besök av
klubbar och distrikt.
4.1 Besök av FIDE, ECU eller Nordiska Schackförbundet
Vid officiellt besök av FIDE, ECU eller Nordiska Schackförbundet där SSF är värd bjuder SSF på måltid
eller annat som är lämpligt vid sammanhanget. Kostnaden och innehållet i en sådan representation
ska vara låg men ändå väl avvägt med avseende på sedvänja, kutym och dignitet.
4.2 Besök av distrikt och klubbar
Vid officiella besök av distriktsförbund och klubbar där SSF är värd bjuder SSF på måltid eller annat
som är lämpligt vid sammanhanget. Kostnaden för sådan representation ska vara i nivå med SSF:s
interna representation. SSF bjuder inte på alkoholklassade drycker vid denna representation.
4.3 Besök av andra organisationer, sponsorer, leverantörer och myndigheter
Vid besök av andra organisationer, sponsorer, leverantörer och myndigheter kan SSF bjuda på
måltider eller annat som är lämpligt vid sammanhanget. Vid representation mot sponsorer och
myndigheter ska nivån på representation särskilt planeras så att SSF inte kan anklagas för oetiskt
agerande och/eller bestickning.

5. Uppvaktning av jubilarer
SSF ska uppvakta jubilarer. Uppvaktandet utgör en del av den ledaruppskattning som är viktigt för
schackledarens status och i förlängningen även för rekrytering av schackledare.
5.1 Uppvaktning av FIDE, ECU, Nordiska SF
Vid firande av FIDE, ECU eller Nordiska schackförbundets uppvaktar SSF endast om
organisationerna bjuder in SSF. Uppvaktning sker genom lämplig present.
5.2 Uppvaktning av jubilerande distriksförbund och klubbar
SSF deltar endast på jubilerande distriktsförbunds och klubbars jubileumstillställningar om SSF är
inbjuden till detta. I regel ska SSF delta på alla jubileumstillställningar dit organisationen är
inbjuden. Uppvaktning sker med present vid 50 eller 100 års jubileum och vid övriga jubileum efter
behov.
5.3 Uppvaktning av övriga organisationer
Organisationer där SSF är medlem eller som är av särskild betydelse för förbundet uppvaktas efter
inbjudan. Lämplig representationsnivå bestämt utifrån sammanhang.
5.4 Närvaro vid begravningar
SSF ska närvara vid begravningar av hedersledamöter, f.d. förbundsordförande, stormästare,
anställda eller sittande förtroendevalda i riksorganisationen.

5.5. Uppvaktning av privatpersoner
SSF ska uppvakta hedersledamöter, stormästare, sittande styrelseledamöter och anställda vid
födelsedagar (50 år, 75 år, 80 år, 90 år, 100 år). En i sammanhanget lämplig present ska
överlämnas.

