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Bilag 3.1 SSF struktur 
HB-mødet søndag den 8.februar 2009 

Ari Ziegler var inviteret til at give et indlæg til vores strukturdebat, men er desværre 
forhindret i at deltage. I stedet har jeg modtaget følgende korte beskrivelse af 
Sveriges Schackförbunds struktur og organisering. 

Beträffande SSF´s struktur 

Styrelsen 
I styrelsen är det ju som jag tidigare sagt mer fråga om generella beslut. Vi driver i 
egentlig mening inga egna projekt. Det blir mer visioner. 

Kanseliet 
Vår kanslist tar hand om det konkreta arbetet med bokföringen. Skattmästaren gör 
sammanställningar och presenterar hans arbete inför styrelsen. 

Allsvenska Kommittén 
Allsvenskan sköts i stort sett helt av Allsvenska Kommittén. Dock utför kansliet en 
del praktiska göromål såsom utskick och mottagande av resultat samt publicering 
av resultat på vår hemsida. 

Allsvenska Kommittén är den enda som går plus. (Vi har höga anmälningsavgifter i 
seriesystemet!) 

Tävlingskommittén: 
De har hand om all internationell seniorverksamhet. 

De sköter OS, Lag-EM. 

Förbundskaptenen sitter i TK och nominerar spelarna. Han nominerar även till NM. 
EM och VM. 

Tävlingskommittén nominerar även till SM och betalar spelarnas arvoden (priserna, 
samt hotell betalas av arrangören). 

Eventuella träningsläger för seniorlandslagen administreras av TK. 

De sköter även juniorlandslagets tävlingar. Vi har en ”juniorlandslagskapten, han 
tar ut spelare till JVM UVM och liknande. 
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De har också hand om internationella veteranmästerskap. Det är en person som 
sköter det praktiska. Han är adjungerad medlem i TK, men brukar bara närvara en 
gång om året. 

Till sist så har de även hand om vänskapslandskampen mot Finland. 

Informationskommitté 
Vi har en så kallad informationskommitté som ansvarar för driften av vår hemsida, 
Tidskrift för Schack, verksamhetsberättelsen, medlemsregister samt övrig 
information till landets schackspelare. De har tät kontakt med kansliet och 
redaktören. Men de som är med i kommittén lägger ner minst 10 timmar per man 
och vecka. Det är en aktiv kommitté. Speciellt hemsidan tar mycket tid i anspråk. 

RegelKommitté 
Vi har en regelkommitté som administrerar alla domare i landet och ser till att det 
alltid finns domare på plats i Elitserien. De sköter alla titelansökningar till FIDE. De 
administrerar även Elo-rapportering till FIDE. De tar hand om alla överklaganden 
mot felaktiga domslut. 

De har även hand om domarutbildningen i SSF. 

Skol-Kommittén 
Skol-Kommittén har hand om alla skoltävlingar (inklusive de nordiska äventyren för 
barn) samt kadett- och juniorallsvenskan. Inom Skol-kommittén har de fördelat 
arbetsuppgifterna så att varje person i kommittén har huvudansvaret för var sin 
tävling: 

 Skol-SM (individuella) 
 Skol-Lag-SM 
 Skol-SM för flickor 
 Olika Skol-NM 
 Talangjakten (En individuell turnering för yngre med riksfinal) 
 Junior- och kadettallsvenskan 

Korrkommittén 
Korrkommittén har hand om allt som har med korrschack att göra. Deras budget 
brukar var på noll så att vi låter dem leva sitt eget liv! 

Utvecklingskommittén 

Utvecklingskommittén är egentligen den viktigaste kommittén (de skall ju utveckla 
förbundet). 

De har hand om utbildning av ledare. De sköter också juniorlägren. 
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De bestämmer vilka klubbar som skall få projektbidrag och administrerar alla 
andra typer av bidrag till klubbar. (läs mer på: 
http://www.schack.se/bidrag/lilla_bidragshaftet.pdf) 

Av någon anledning så har UK hand om tusenmanna, 

De har också hand om kontakter med distrikten. Det var UK som arrangerade 
träffen som du var på förra året. 

De ansvarar också för allt instruktionsmaterial: 
http://www.schack.se/material/schacklandet.html 
http://www.schack.se/material/slutspelsserien.html 
http://www.schack.se/material/losblad.html 
http://www.schack.se/material/haften.html 
http://www.schack.se/material/caissas_stege.html 
http://www.schack.se/material/bockerna.html 

De handhar även det så kallade nyetableringsstödet som går till nya klubbar samt 
fadderbidraget (om en klubb hjälper en ny klubb att komma igång får man 
fadderbidrag.) 

UK har även hand om Schackets Dag. (En aktivitet som har prioriterats ned sedan 
jag blev ordförande.) 

Schack4an-kommitté 
Schack4an är den kommitté som vi satsar mest på. 1 600 000 kr kostar kalaset 
2009. 

Då ingår 1½ heltidstjänst. De opererar väldigt självständigt. Men de har också krav 
att presentera sin verksamhet till styrelsen fortlöpande. 

Jag bifogar våra ekonomiska prognoser beträffande Schack4an. (Mycket läsvärt) 

Vi har startat en marknadsföringskommitté nyligen eftersom UK inte ägnade 
någon tid eller energi åt marknadsföringen. Tidigare låg dt på IK, men inget hände 
då heller. Vi får se om det blir någon förbättring! 

Jag vill hänvisa till vår verksamhetsberättelse som ligger på nätet. Där får varje 
kommitté presentera vad de gjort under året. Där finns också en bild på hela vår 
ekonomi. 

http://www.schack.se/arkiv/vb/vb_2007.pdf 
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