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Avd 1

Norrköping 2017-05-24

SSF:s distriktsförbund, styrelseledamöter, m.fl.

Kallelse till Sveriges Schackförbunds kongressdag 2017
Sveriges Schackförbund kallar härmed till 2017 års kongressdag som äger rum på Clarion Hotel,
Stockholm, söndag den 9 juli kl 09.00-15.00. I år förläggs kongressförhandlingarna till förmiddagen
och kongresseminariet till eftermiddagen.
Årets seminarium kommer att handla om det inkluderande schacket.
Anmälan till seminarium och kongresslunch görs på kongressfullmakten. Medlemmar i Sveriges SF som
inte är kongressledamöter är också välkomna att utan kostnad delta under kongressdagen. Anmälan
skickas till kansliet@schack.se, senast fredag den 23 juni.
Följande handlingar biläggs denna kallelse:
a) Förslag till dagordning (avd 2)
b) Protokoll från föregående ordinarie kongress (avd 3)
c) Sveriges Schackförbunds verksamhetsberättelse 2016
d) Motion om ny serieindelning (avd 4)
e) Proposition om Tidskrift för Schacks framtid (avd 5)
f)

Proposition om stadgeändringar (avd 6)

g) Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 (avd 7)
h) Verksamhetsplan 2016 (avd 8)
i)

Valberedningens förslag (avd 9)

j)

Ekonomisk strategi (avd 10)

k) Röstetal och ombudsfullmakt som ifylld insändes till förbundskansliet snarast möjligt,
dock senast fredag den 23 juni. (avd 11)
Jag vill samtidigt be om namnuppgifter mm på medlemmar som avlidit sedan föregående kongress
och som bör bli omnämnda vid parentationen på årets kongress. Dessa uppgifter skickas snarast till
Sveriges Schackförbund med e-post till kansliet@schack.se.
Med schackhälsningar och välkomna till Stockholm!
Carl Fredrik Johansson
Ordförande

Avd 2

Förslag till dagordning vid Sveriges Schackförbunds
kongress i Stockholm söndag den 9 juli 2017, 09.00
1. Kongressens öppnande
2. Upprop av kongressombuden
3. Justering av röstlängden
4. Fråga om stadgeenlig kallelse
5. Val av kongressordförande
6. Val av protokollförare
7. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
8. Fastställande av dagordningen
9. Protokoll från föregående ordinarie kongress 2016 (avd 3)
10. 2016 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
11. Revisionsberättelse (se verksamhetsberättelsen)
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet
13. Motion om ny serieindelning (avd 4)
14. Proposition om Tidskrift för Schacks framtid (avd 5)
15. Proposition om stadgeändringar (avd 6)
16. Proposition om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 (avd 7)
17. Verksamhetsplan 2017 (avd 8)
18. Budget (se verksamhetsberättelsen)
19. Valberedningen presenterar nominerade kandidater (avd 9)
20. Val av ordförande i styrelsen
21. Val av övriga ledamöter i styrelsen
22. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
23. Val av disciplin- och regelnämnd och två suppleanter
24. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och
sammankallande i denna
25. Information
a. Ekonomisk strategi (avd 10)
b. SM-tävlingarna 2018
26. Kongressens avslutande

Avd 3

Avd 4

Avd 5

•
•
•

Avd 6

Proposition om ändring av stadgar
Bakgrund och motivering
Sveriges Schackförbund har ambitionen att vara en inkluderande
organisation. Vi vill påstå att vi är duktiga på detta och på vissa
områden är vi t o m mycket duktiga. Ett bra exempel på det senare är
Schackfyran vars grundidé är att inkludera alla. Alla är viktiga för
framgång. Exkludering är kontraproduktivt.
Men vi kan bli bättre. Ett första steg är att skriva in
likabehandling i förbundets stadgar. Styrelsen föreslår därför en
helt ny paragraf (§7) i stadgarna, som är tänkt vara en tydlig
positionering för det inkluderande schacket.
Förbundets disciplinärenden behandlas av styrelsen eller av annan
instans på delegation från styrelsen och kan överklagas till den
snart ett år gamla disciplin- och regelnämnden. I detta grannlaga
arbete har det blivit allt mer uppenbart att det saknas bestämmelser
som reglerar hur vi uppför oss i förbundet. Styrelsen vill därför
göra ett tillägg i nuvarande §7 (blivande §8) som innebär att
disciplinär åtgärd också kan vidtas mot medlem som skadar förbundets
anseende eller motverkar dess syfte.

Förslag
Styrelsen föreslår kongressen att anta följande tillägg till
förbundets stadgar.

§ 7 Likabehandling (ny paragraf)
I förbundet behandlas alla lika. Det betyder att ingen får diskrimineras på grund av kön,
könsöverskridande identitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller uttryck, hudfärg,
nationellt- eller etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning.

§ 8 Disciplinära åtgärder (tidigare §7, tillägg understruket)
Disciplinära åtgärder utgörs av:
-Varning
-Avstängning
-Uteslutning
-Ekonomiska sanktioner
Disciplinär åtgärd kan vidtas mot medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar förbundets
anseende, motarbetar dess syfte eller som inte uppfyller sina ekonomiska åtaganden mot
Förbundet enligt följande:
-Distriktsförbund kan av kongressen varnas eller uteslutas
-För distriktsförbund och föreningar kan ekonomiska sanktioner utfärdas av styrelsen
-Förening och föreningsmedlem kan avstängas från deltagande i förbundets tävlingar
Disciplinärenden ska hanteras enligt de regler som fastställs av styrelsen. Sista instans i
disciplinärenden som gäller förening eller föreningsmedlem ska vara en disciplin- och regelnämnd
som utses av kongressen. Beslut av disciplin- och regelnämnden kan inte överklagas.

Norrköping 2017-05-24
Sveriges Schackförbunds styrelse
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-

Avd 8

Verksamhetsplan SSF 2017
Vid kongressen i Örebro 2013 antogs den övergripande formuleringen att SSF:s uppgift är att
”utveckla barn, vuxna och schack i Sverige genom lek, träning och tävling”, vilket är en
förpliktigande uppgift som vi arbetar med i hela förbundet. Vi har under åren sedan dess
utvecklat organisationen väldigt mycket och är betydligt bättre på att utföra vårt uppdrag. Att
medlemstalen fortsätter att öka, trots att de redan är på höga nivåer är ett tecken på det, men vi
kan även se det i varje verksamhetsgren.
På senaste kongressen, i Uppsala 2016, togs flera inriktningsbeslut som varit vägledande i
förbundets arbete. Bland annat upprepades beslutet att ”uppnå 50 procent ’egenfinansiering’
(förutom bidraget från MUCF) och att ha 50 procent av omsättningen i eget kapital”. Vi är
inte där än, men kommer att arbeta vidare i den andan och på varje enskilt område se över
vilka möjligheter som finns att öka graden av egenfinansiering. Detta är en trygghet både för
verksamheten i sig över tid, men också ett sätt att vara tydlig med vilka prioriteringar vi gör.
Alla verksamheter har inte samma förutsättningar att bära sina egna kostnader, men med den
här synen på ekonomin kommer det att bli tydligt hur olika verksamheters ekonomi är i
förhållande till varandra och om det till exempel är så att vi väljer att låta en verksamhetsgren
”delfinansiera” en annan.
Vi är i det stora hela väldigt nöjda med den inriktning som förbundet har valt och planerar
därför att fortsätta arbetet i flera av de projekt vi driver.
•

Liksom i förra årets verksamhetsplan vill vi fortsätta att utveckla tävlingsformer som
stimulerar fler unga och inte minst unga tjejer att spela mer. Sikta mot Stjärnorna,
Yes2Chess och Si2Chess fungerar numera väldigt bra, och vi kommer att fortsätta
arbetet med hur dessa tävlingar ska stimulera klubbildning och fortsatt aktivitet även
efter tävlingens slut.

•

Svenskt Grand Prix är numera etablerad och kommer även fortsättningsvis vara en
viktig del av vår tävlingsverksamhet, med målet att både utöka antalet enskilda
tävlande och att utveckla arrangörerna.

•

Vi är nu inne på det andra året av det treåriga avtalet med Norges Schackförbund och
kan åter konstatera att det inneburit mycket när det gäller inspiration och
kunskapsuppbyggnad på flera områden. Detta samarbete kommer att fördjupas med
fler gemensamma tävlingar, utbildningar och andra samarbeten.

•

Internt på kansliet prioriteras, förutom det löpande arbetet, att förenkla klubbildningsoch medlemsregistreringsarbete samt att utveckla våra tekniska plattformar. Båda
dessa satsningar är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas som förbund
i den takt som vi gör nu.

Avd 9

Sveriges Schackförbund, Valberedningen

2017-05-24

Valberedningens förslag vid Förbundets kongress i Stockholm 2017
Ordförande på 1 år
Carl Fredrik Johansson

Upplands SF

Omval

Styrelseledamöter på 2 år
Håkan Jalling
Håkan Winfridsson
Hallfridur Sigurdardottir
Fredrik Kjellqvist

Smålands SF
Blekinge SF
Stockholms SF
Västergötlands SF

Omval
Omval
Omval
Nyval

Fredrik Kjellqvist är ordförande för Västergötlands SF och är precis en sådan person som
schacket behöver. Se bifogad fil med en intervju som Jesper Hall har gjort med honom.
https://www.youtube.com/watch?v=qpUYpjILw7s
Följande CS-ledamöter är valda fram till kongressen 2018
Sebastian Mauritsson
Skånes SF
Per-Olov Larsson
Jämtlands/Härjedalens SF
Sverrir Thor
Upplands SF
Fyllnadsval av styrelseledamot på 1 år
Christofer Martin
Stockholms SF

Nyval

Christofer Martin, 39 år, boende på Södermalm i Stockholm och har skolan som arbetsfält. Han
kan bl.a. bli en stor tillgång för skolschackkommittén. Han ser schacket som en kulturell
företeelse och sneglar mycket på rörelser i USA för att se hur man kan förnya schackkulturen
och nå en bredare skara av människor.
Revisorer och revisorssuppleanter
Robert Söderlund, PWC
Tobias Persson, Hallands SF
Nils-Gustav Thidholm, PWC
Lennart Jonsson, Hallands SF

på 1 år
Auktoriserad revisor
Revisor
Auktoriserad revisor, suppleant
Revisorssuppleant

Omval
Omval
Omval
Nyval

Val av ledamöter och suppleanter till Disciplin- och Regelnämnd
Val av tre ordinarie ledamöter på vardera 1 år
Harry Schüssler, Eksjö SK
Omval
Jonas Sandbom, SK Rockaden, Stockholm
Nyval
Ari Ziegler, Örgryte SK, Göteborg
Omval
Val av två suppleanter på vardera 1 år
Tobias Pettersson, SS Luleå
Jan Wikander, SK Rockaden, Stockholm

Omval
Nyval

Valberedningen 2016/2017
Jan Wikander, ordförande
Stockholms SF

vb@schack.se

Gert Gustavsson
Hallands SF

Lennart Beijer
Smålands SF

Avd 10

Rapport angående styrelsens syn på SSF:s långsiktiga
ekonomi
Sveriges Schackförbunds långsiktiga ekonomiska strategi har diskuterats på
flera kongresser de senaste åren, och på kongressen i Borlänge 2014 antogs
en plan som innebar att SSF ska sikta mot att:
-Självförsörjningsgraden ska utgöra minst 50 procent av omsättningen
-SSF:s egna kapital ska vara minst 50 procent av omsättningen
Syftet med den inriktningen var att minska beroendet av de statliga
bidragen och att aktivt arbeta för att hitta ”nya” intäkter.
De senaste åren har de statliga bidragen per ungdomsmedlem och per
ungdomsklubb minskat kraftigt, vilket inneburit att bidragsintäkterna har
minskat trots att verksamheten, främst när det gäller skolschacket, har ökat
kraftigt flera år i rad. I korthet är effekten att de administrativa kostnaderna
för att tillgodogöra sig samma eller minskande bidragsintäkter ökar.
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Under 2016 och 2017 har därför styrelsen initierat en rejäl översyn av
ekonomin i två delar:
1. Minskat bidragsberoende
a. Varje kommitté/verksamhetsområde ska ha beredskap för en
framtid utan, eller med kraftigt minskade, bidrag.
2. Ökade bidragsintäkter
a. Vi behöver se över alternativa sätt att organisera oss för att öka
bidragsintäkterna.

Minskat bidragsberoende
Varje kommitté har fått i uppdrag att identifiera både tänkbara besparingar
och tänkbara intäktsökningar. Då större delen av vår verksamhet på något
sätt, direkt eller indirekt, bidrar till att intäkter genereras har utgångspunkten
varit att vi när det är möjligt i första hand vill öka intäkterna för vår egen
verksamhet, snarare än att avveckla verksamhet för att minska kostnaderna,
men alla typer av åtgärder har diskuterats.
De åtgärder som är aktuella, och i vissa fall börjat genomföras, kan grovt
delas in i följande:
•

•

•

•

Ökad självfinansiering av verksamhet som vi redan bedriver. Det kan
gälla höjda startavgifter i tävlingar, avgifter för kurser för exempelvis
domare, ledare och pedagoger, IT-tjänster etc.
Koppla verksamhet till sponsorintäkter eller andra externa intäkter så
att den bara genomförs om man hittar finansiering. Det kan gälla
exempelvis delar av elitverksamheten eller kvalitetshöjningar på olika
områden.
Avveckling eller minskning av verksamhet som inte genererar egna
intäkter. Sådana områden skulle kunna vara Tidskrift för Schack eller
nordiska skoltävlingar.
Finansiera verksamhet som inte genererar egna intäkter med
exempelvis höjningar av medlemsavgiften. Tidskrift för Schack är det
mest aktuella exemplet.

Ökade bidragsintäkter
Andra organisationer som får sina bidrag från MUCF har under de senaste
åren anpassat sitt sätt att organisera sig till bidragssystemet, vilket har gjort
att de fått en större andel av den fasta summan som MUCF delar ut. För att
inte i onödan ”ge bort” pengar bör vi göra samma sak. Det innefattar att:
•
•

•

Se över möjligheten att bilda klubbar av fler av de lag som deltar i
våra tävlingar (t ex Yes2Chess, Si2Chess, Sikta mot stjärnorna osv)
Se över möjligheten att fler distrikt delar upp
Schackfyranmedlemmarna i fler klubbar, förslagsvis en per deltagande
klass.
Se över möjligheten att formellt dela upp SSF i flera förbund

Dessa åtgärder ska bara genomföras om de innebär att vi ändrar
organisationen men utan att verksamheten påverkas. Vi bör dessutom bara
genomföra förändringar som kan bli av utan att extrema påfrestningar
skapas på personalens arbetssituation.

Norrköping 2017-05-24
Sveriges Schackförbunds styrelse
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Röstetal kongress 2017 i Stockholm

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtland-Härjedalen
Medelpad
Nordskåne
Nordvästra Skåne
Norrbotten
Roslagen
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Örebro län
Östergötland
TOTALT

Medl
708
421
93
306
2020
1345
186
697
151
769
1420
650
555
2991
1854
16838
994
1463
857
827
781
1546
123
461
1326
39382

Röster
2
1
1
1
5
3
1
2
1
2
3
2
2
6
4
14
2
3
2
2
2
4
1
1
3
70

20% av det totala röstetalet

FULLMAKT
för

Namn

Adress (anges endast om delegaten ska tillsändas kongresshandlingar)
att som ombud för

Distriktsförbund
representera detta vid Sveriges Schackförbunds kongress i Stockholm den 9 juli 2017.
Ange antalet röster delegaten har om distriktet disponerar mer än 1 röst:
----------------

Underskrift
Deltagande seminarium vid eftermiddagens seminariediskussioner:

Ja, jag deltar i seminariediskussioner

ANMÄRKNING

Rösträtt vid kongress har varje anslutet distriktsförbund med
en röst för varje påbörjat 500-tal föreningsmedlemmar.
Ett distriktsförbund kan dock inte få fler röster än vad som
motsvarar 20 procent av Sveriges Schackförbunds totala antal
medlemmar.

FULLMAKTEN insändes till SSF:s kansli så snart som möjligt,
dock senast fredag den 23 juni 2017.

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 NORRKÖPING

kansliet@schack.se

