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Värdegrund
Nordvästra Skånes Schackförbund främjar schackets utveckling inom regionen och allt
arbete kännetecknas av vår värdegrund. Vi arbetar gemensamt för att dessa värderingar
skall gälla inom all vår verksamhet, såväl egen som klubbarna inom NvSSF:
* Alla människors lika värde
* Individens frihet och integritet
* Jämställdhet mellan könen
* Respekt skall alltid vara närvarande
* Schack är världens roligaste spel
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DROGPOLICY
Drogpolicy är ett stöd för att förhindra missbruk, förebygga ohälsa,
tillbud och olyckor inom regionen.

Följande gäller inom Nordvästra Skånes region:
Tobak
Förbundet ska verka för att minska all tobaksbruk
och förhindra att minderåriga börjar använda tobak.
Rökning är förbjuden i våra lokaler och i verksamhet som sker i vår regi.
Alkohol
Förbundet ska förhindra all ohälsosam alkoholbruk, minska konsumtionen
och motverka skadliga dryckesvanor.
Narkotika
Nolltolerans mot narkotika i enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk.
Doping
Nolltolerans mot doping i enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk.
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REGLER FÖR RESOR
1.0 Allmänt
Resor är en nödvändig del i NvSSF:s verksamhet. All resehantering/kostnader skall
alltid godkännas i förväg av NvSSF:s ordförande alternativt NvSSF:s kassör. Större
och/eller repetitiva resekostnader skall godkännas av NvSSF styrelse.
De resor som genomförs ska i första hand väljas med avseende på resekostnaden. Vid
betydande tidsförluster kan dyrare färdmedel användas. Detta reglemente är till för att
kunna göra enhetliga bedömningar i de olika delarna av NvSSF:s verksamheter. Alla
situationer går dock inte att reglera.
NvSSF reser inte till länder/områden dit Utrikesdepartementet avråder från resor.
2.0 Ersättningsbara resor
Resor som sker till NvSSF-möten samt officiella besök som NvSSF representant
(domare, deltagare på externa möten etc.) ersätts av NvSSF. NvSSF ersätter resor från
folkbokföringsadressen till mötesadressen. Vid resor till mötesort (eller motsvarande)
som ligger närmare än 5 mil från bostadsorten utgår ingen ersättning. (Detta då sådan
ersättning av skatteverket betraktas som lön/löneförmån).
3.0 Val av färdmedel
Val av färdmedel ska i första hand göras med avseende på kostnader. Vid betydande
tidsförluster kan ett dyrare alternativ övervägas. Färdmedel ska väljas så att ordinarie
ankomsttid till slutdestinationen (hotell, spellokal, möteslokal eller motsvarande) är
tillräckligt tilltagen för att nödvändiga förberedelsearbeten ska kunna utföras.
Avgångstiden ska vara bokad så att nödvändiga avslutningsarbeten kan fullgöras. I
övrigt ska resenärens önskemål om resetider beaktas. Nedan förklaras vilka regler som
gäller för respektive färdmedel.
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REGLER FÖR ATTESTRÄTT
ATTESTRÄTT
Ordförande: för allt (förutom egna kostnader) vid belopp på högst 10 000 kronor.
Kassör: för allt (förutom egna kostnader) vid belopp på högst 10 000 kronor.
Vice ordförande: för ordförandens/kassörs egna kostnader.
Distriktsinstruktör: för allt inom ansvarsområdet vid belopp på högst 20 000 kronor.
Ordförande och kassör/vice ordförande: vid belopp överstigande 10 000 kronor.
RESERÄKNINGAR, HOTELLBOENDE mm
Alla reseräkningar ska innehålla uppgifter om vad resan gäller för något och vilken tid
man har varit bortrest. Om nota om mat medföljer räkningen ska på notan ingå namnen
som varit med och varför man ätit på förbundets bekostnad (ex. arbetslunch). Inom
NvSSF tillämpas endast skattefria ersättningsbelopp. Resor genomförs på billigaste sätt
om inte tidsförlusten är betydande. Vid val av högre komfort (ex vis tågresa i 1:a klass)
betalar resenären själv eventuell prisskillnad.
Övernattning ska i förväg ha godkänts av den som ska attestera räkningen. Räkningen
ska vara ren dvs. inget annat än övernattning och eventuell hyra av lokal för möte eller
gemensam måltid får ingå.
Om stora telefonkostnader uppstår vid resa eller i bostad ska en separat räkning
upprättas där de specificeras vad samtalen gäller.
Dricks är en privat kostnad som förbundet inte ersätter.
Arvoden till spelare och ledare inbegriper ersättning för mat under resa. För spelare och
ledare utan arvode ersätts ej mat under resa.

Nordvästra Skånes Schackförbund

2016

Förbundsmallen

REGLER FÖR SKOLVERKSAMHET
NvSSF i samarbete med Sveriges Schackförbund vill stimulera medlemsklubbarna att anordna
verksamhet på skolorna i form av schackfyran och genom bildande av skolschackklubbar.
Schackfyran berör alla skolklasser i årskurs fyra. Projektet innebörd är att lära så många fjärdeklassare
som möjligt att spela schack. Denna verksamhet sker ute på skolorna och det hålls kval, dels på
kommunnivå och sedan på distriktsnivå. Ett antal klasser som SSF bestämmer, kvalificerar sig till final
på nationell nivå. Dessutom kan schackverksamhet bedrivas i andra årskurser eller på fritids.
NvSSF har två typer av medlemsklubbar: dels traditionella schackklubbar, dels skolschackklubbar som
är ekonomilösa och bundna till en skola, fritids eller liknande. Ekonomilös innebär att klubbens
verksamhet sker utan någon som helst ekonomisk inblandning, inga medlemsavgifter eller kostnader.
En skolschackklubb har en traditionell schackklubb som fadderklubb.


Schackverksamhet på skolor i NvSSF regi ska bedrivas inom ramen för en skolschackklubb.
Finns ingen skolschackklubb på skolan ska en bildas. Användande av Sveriges schackförbunds
standardstadgar för skolschackklubbar rekommenderas.



Skolschackklubben är per definition ekonomilös.



Varje skolschackklubb ska ha ett årsmöte där en styrelse med ordförande, sekreterare, ledamot
och revisor väljs. Till revisor kan Ofelia Eriksson från Sveriges schackförbund väljas.
Årsmötesprotokollet ska skicka till distriktsinstruktören.



Ordförande i skolschackklubben ska vara en vuxen person med anknytning till skolan.
Ordföranden i skolschackklubben är kontaktperson gentemot Sveriges schackförbund.



NvSSF instruktörer ska bara i yttersta nödfall sitta i skolschackklubbens styrelse.



För medlemskap i skolschackklubben krävs att man fyller i en medlemskapsansökan, vilket
innebär att skolan aktivt befrämjar registreringsunderlag. Medlemskapsansökan skickas till
distriktsinstruktören.



All personal som arbetar inom juniorverksamhet som berör skola, skall lämna utdrag ur
belastningsregistret för skola eller barnomsorg till NvSSF.
https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1/
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REGLER FÖR JUNIORVERKSAMHET
Ungdomsverksamheten i Nordvästra Skånes schackklubbar är förbundets viktigaste verksamhet, här
ska framtidens schackspelare och ledare fostras. Det är NvSSF önskan att alla traditionella klubbar
bedriver ungdomsverksamhet.


Alla ledare ska vara medvetna om att man är en förebild för barnen och alla ledare ska därför
alltid uppträda som en förebild. Fair Play gäller alltid.



Ledare tolerera aldrig mobbing eller andra tråkningar.



NvSSF ska stödja sina medlemsklubbar i deras ungdomsverksamhet.



NvSSF ska arrangera tävlingar för distriktets juniorer.



I NvSSF ska tävlingarna arrangeras på så vis att tävlingshets undviks så mycket som möjligt.



NvSSF uppmanar alla ledare att om möjligt gå kurser och vidareutbildningar.



NvSSF uppmanar alla sina medlemsklubbar att begära utdrag ur belastningsregistret för
föreningar som arbetar med barn.
https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/Foreningar-mm-darpersoner-ska-arbeta-med-barn-44214/

REGLER FÖR SENIORVERKSAMHET
Seniorverksamheten är all schackverksamhet där ungdomar inte deltar aktivt, exempelvis träningskväll,
seriespel eller annat. NvSSF verkar aktivt för att juniorer skall kunna delta i seniorverksamhet.


Alla ledare ska agera som en förebild för övriga seniorer. Fair Play gäller alltid.



Endast schackverksamhet ska bedrivas.



NvSSF ska stödja sina medlemsklubbar i deras seniorverksamhet.



NvSSF ska arrangera tävlingar för distriktets seniorer. Åtminstone ett distriktsmästerskap
(långparti) och en säsongsavslutning med Blixt-DM bör arrangeras varje år.



NvSSF uppmanar alla ledare att om möjligt gå kurser och vidareutbildningar.
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REGLER FÖR BIDRAG
NvSSF i samarbete med Sveriges Schackförbund vill stimulera medlemsklubbarnas egen
juniorverksamhet samt att klubbarna anordnar verksamhet på skolorna i form av schackfyran och
genom bildande av skolschackklubbar. NvSSF betalar därför ut ekonomiska bidrag till klubbar som
bedriver juniorverksamhet i egen regi och/eller schackverksamhet på skolor och fritids.
NvSSF får bidrag för skolverksamheten och ungdomsverksamheten på schackklubbarna, från Sveriges
Schackförbund och kultur Skåne. Sveriges Schackförbund betalar ut klubbidrag, medlemsbidrag,
besöksbidrag och aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget från Sveriges Schackförbund genereras av
tävlande i juniorallsvenskan, kadettallsvenskan, skol-SM, flick-SM och talangjakten. Kultur Skåne
betalar ut stöd till ungdomsorganisationer.
Det är NvSSF målsättning att bidragen som kommer in från Sveriges Schackförbund och kultur Skåne
ska slussas vidare till klubbar som bedriver juniorverksamhet. Bidragen för detta är för närvarande:
Medlemsbidrag för registrerad juniormedlem i traditionell schackklubb
eller i skolschackklubb som bedrivs och bemannas av klubben:
25 kr/registrering
Klubbidrag , 100 % av SSF klubbidrag går till traditionell schackklubb xx kr/säsong
Aktivitetsstöd, 100 % från SFF går till traditionell schackklubb.

xx kr/säsong

Besöksbidrag, 100 % från Sveriges Schackförbund tillfaller klubb.

xx kr/säsong

Klubbidrag Skolschackklubb,
75% av bidrag för skolschackklubb tillfaller fadderklubben

xx kr/säsong

Särskilda avtal
Inom NvSSF regionala område kan andra avtal om bidrag tecknas med klubbar som förbinder sig att
med anställd personal utföra en stor omfattning av verksamhet på skolorna. För närvarande finns
följande sådana avtal:
HASK:

10 000 kronor/mån (HASK avsäger sig därmed klubbidrag för
skolschacklubbar och HASK, medlemsbidrag och besöksbidrag)

ÅSS:

5 000 kronor/mån (ÅSS avsäger sig därmed klubbidrag för
skolschacklubbar och ÅSS, medlemsbidrag och besöksbidrag)

Distriktsinstruktör
Ifall NvSSF utser en anställd i någon av klubbarna till förbundets distriktsinstruktör, utgår ett särskilt
bidrag till klubben för att genomföra de uppgifter och arrangemang som åligger distriktsinstruktören.
För närvarande utgörs detta bidrag av 5 000 kronor/mån till HASK.
Bidrag till seniorverksamhet kan utgå till en klubb i mindre omfattning, för särskilda arrangemang
öppna för alla medlemmar i förbundets klubbar. Styrelsen för NvSSF beslutar om detta från fall till fall.
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GENERELLA UPPFÖRANDEREGLER
Följande rekommenderas generellt för all personal inom NvSSF:s område:
* Alla ekonomiska transaktioner rörande NvSSF, hanteras av NvSSF:s kassör
* Endast schack och därtill hörande verksamhet ska bedrivas
* Fair Play råder under alla omständigheter
* Fusk beivras och anmäls till NvSSF
All personal ska alltid vara medveten om NvSSF:s roll som inbjuden gäst och ska därför alltid agera
utifrån detta. Vårt arbete är att främja schackverksamhet inom regionen. Var därför alltid:
Respektfull, Representativ, Vänlig och Välklädd

