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Närvarande: Gert Gustavsson – ordf, Göran Johansson, Fredrik Hillertz, Carina Rydh, Alexander Jogren och 
Yvonne Berger. 

Frånvarande: Lennart Jonsson, Hans Johansson, Torbjörn Palm.  
 

 
§ 1. Mötets öppnande 
Gert hälsade alla välkomna till detta extra styrelsemöte med anledning av den sk ”Terningeraffären”. 
 
 

§ 2. Mötets syfte 
att enas om en åsikt i ärendet  
att utse två representanter som åker till kongressen 15/4 
 
§ 3. Beskrivning 
Det är utan tvivel att Göran Terninger uppträtt bedrägligt. Enligt vår bedömning är det inom Sveriges 
Schackförbunds organisation bristande rutiner och rutiner som inte följts som har lett till att 
”Terningeraffären” har kunnat uppstå. Systemet måste vara säkrat så att ett bedrägligt beteende inte 
kan slinka igenom. Detta är att betrakta som en allvarlig incident och måste därför hanteras så att 
något liknande inte kan hända igen. 
 
 
§ 4. Bedömning till åtgärd 
Vi anser att  

� nuvarande styrelse ska ta ansvar för vad som inträffat och få i uppdrag att arbeta fram rutiner 
för ett säkra systemet för framtiden. 

� den auktoriserade revisorn har brustit i sitt arbete och ska skiljas från uppdraget med 
omedelbar verkan eller så snart som möjligt. 

� det bör utses internrevisorer för ökad insyn i SSF 
 
 

§ 5. Representanter till kongressen 
HSF utser Alexander Jogren och Fredrik Hillertz att åka till den extra kongress som hålls i 
Katrineholm 15/4. 
 
 
§ 6. Schack-4:an 
Fredrik informerar om det ökande intresse och deltagande som är i år på schack-4:ans tävlingar. Det är 
förstås roligt men samtidigt ett problem, både vad gäller lokaler och funktionärer. Frågan måste 
diskuteras och vi tar det till nästa ordinarie styrelsemöte. 

 
§ 7. Nästa möte 
Nästa möte blir 21/5 i Källsjö hos Hans. 

 
 
 
Vid protokollet:                   Justerat: 

   
_________________________                             ______________________________ 
Yvonne Berger                                                           Gert Gustafsson 
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Bidragsansökningar för kvartal 1 2007; januari tom mars. 
 

Andersbergs IK SK – 0 kr 
- Ingen ansökan inkommen. 

 

Falkenbergs SK – 0 kronor 
- Ingen ansökan inkommen 

 

Halmstads SS – 33 kronor. 
- Ind Blixt-DM Harplinge 6 januari, 46 km x 7kr/mil= 33kr 

 

Hallands Schack4a allians – 0 kronor. 
- Ingen ansökan inkommen. 
 

Harplinge SS – 1473 kronor. 
- Västgöta Open Skara 17-18 februari, 508 km x 29kr/mil = 1473 kr 
 

Kungsbacka – 422 kronor. 
- Hisingen Open Göteborg 13 januari, 54 km x 13kr/mil= 70kr 
- Ind Skol-DM Halmstad 27 januari, 228 km x 10kr/mil= 228kr 
- Schack i Nordstan Göteborg 3 februari, 54km x 10 kr/mil= 54kr 
- Manhem knatten Göteborg 17 mars, 54 km x 13kr/mil= 70kr 
 

 

Varbergs SK – 327 kronor. 
- Ind Skol-DM Halmstad 27 januari, 142 km x 23kr/mil= 327kr 
 

 

SK Vi-Mo – 0 kronor. 
- Ingen ansökan inkommen  

 
 
 
 
 
 

• Ansökan kallas numera ”bidragsansökan” då den även omfattar lägerbidrag 
och andra ev ersättningar. 

 

• Resebidrag beviljas inte då HSF erbjuder bussresa till tävlingar, vilket skedde 
till skol-SM. 
 

• Kvartal 1 = januari – mars, ansökan senast 30 april. 
Kvartal 2 = april – juni, ansökan senast 30 augusti. 
Kvartal 3 = juli – september, ansökan senast 31 oktober. 
Kvartal 4 = oktober – december, ansökan senast 31 januari. 

 
 
 

 
 
 
 
 


