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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  
Organisationsnummer 893200-4628  2013-04-05 

 

Årsmöte 2013 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 

  
Datum Fredagen den 5 april 2013  

Tid        Kl. 18:00-22:15  

Plats      Hotell Scandic Östersund City 

 

Närvarande Sven-Olof Andersson Östersunds SS 

 Bo Wik Schack 88 

 Anders Wik Schack 88 

 Jonas Wik Schack 88 

 Bengt Öberg Östersunds SS 

 Lennart Burman Östersunds SS 

 Tomas Frank Östersunds SS 

 Henrik Johansson Östersunds SS 

 Ulf Persson Östersunds SS 

 Jonas Sandbom Bräcke SS 

 Christer Mäki Östersunds SS 
 

§ 1 Årsmötet öppnas 
 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar de närvarande hjärtligt välkomna till distriktsförbundets 79:e årsmöte. 

Sven-Olof  förklarar årsmötet öppnat. 

 

§ 2 Eventuella parentationer  
 

Glädjande nog fanns det ingen bortgången medlem i år. 
 

§ 3 Val av årsmötespresidium 
 

a) Mötesordförande 

JHSF:s ordförande, Sven-Olof Andersson, Östersunds SS, väljs. 
 

b) Mötessekreterare 

Jonas Sandbom, Bräcke SS, väljs. 
 

c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

Henrik Johannson, Östersunds SS, och Tomas Frank, Östersunds SS, väljs. 
 

§ 4 Upprop av ombud/godkännande av röstlängd 
 

Enligt de nya stadgarna kan ingen klubb få fler röster än som motsvarar 20 procent av DF:s totala antal 

medlemmar. För 2012 redovisas 505 (justerat till 504/SOA) medlemmar. Det innebär att Östersunds SS får 1 

röst mindre än vad deras medlemsantal (126) normalt skulle berättiga till. Röstlängden fastställs enligt nedan: 
 

Bräcke SS Jonas Sandbom 1 röst 

Schack 88 Anders Wik  3 röster 

Östersunds SS Ulf Persson  4 röster 

   8 röster 
 

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande  
 

Antecknas att kallelse och dagordning utsändes den 5 mars 2013. 

Mötet anser att årsmötet är behörigen utlyst. 
 

§ 6 Fastställande av dagordning 
 

Av Sven-Olof utsänt förslag till dagordning godkänns. 
 

§ 7 Anmälan av protokollet från föregående ordinarie årsmöte 2012-04-25 

 

Protokoll från föregående årsmöte företes. Mötet beslutar att utan erinran lägga detsamma till handlingarna. 
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§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2012  
 

Verksamhetsberättelse 

Sven-Olof redogör för innehållet i den skriftliga delen av utskickad verksamhetsberättelse.  

Mötet godkänner den skriftliga delen av verksamhetsberättelsen. 
 

Ekonomisk redogörelse 

Den ekonomiska förvaltningen under 2012 framgår av ekonomisk årsredovisning som ingår i 

verksamhetsberättelsen (bilaga 8). I enlighet med önskemål vid årsmötet 2012 är jämförelsesiffror för året före 

(2011) medtagna denna gång.  

Skattmästare Henrik Johansson meddelar att en stor del av årets vinst genererats av erhållet landstingsbidrag 

(Regionförbundet Jämtlands län) och som grundar sig på att vi under 2011 haft över 500 ungdomar i åldern 7-25 

år med i den schackliga verksamheten. Utan det tillskottet skulle förbundet ha haft ett underskott på cirka 15 000 

kronor istället för det redovisade överskottet på drygt 64 000 kronor. För 2012 uppnår distriktet 429 ungdomar 

och alltså inte 500-gränsen och därmed gissningsvis 20 tkr lägre bidrag.  

Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen. 

 

§ 9 Revisionsberättelse 
 

Den ena av förbundets revisorer, Jonas Sandbom, läste upp den undertecknade Revisionsberättelsen, vilken 

återfinnes i slutet av verksamhetsberättelsen (bilaga 9). Den bedöms ren av mötet. Däri föreslås ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2012. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 

Årsmötet beslutar att fastställa redovisad resultat- och balansräkning samt att med tacksamhet lägga 

verksamhetsberättelsen för 2012 till handlingarna. 
 

§ 11 Dispositioner beträffande vinst/förlust enligt den fastställda resultat- och balansräkningen 
 

Årsmötet beslutar att redovisad vinst, 64 600,63 kr, balanseras i ny räkning inför 2013. 
 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-01-01--12-31. 
 

§ 13 Verksamhetsplan 2013/14 och budget 2013 
 

a) Skolschackverksamheten 
 

 Aktuella frågor – Allmänt inom SSF 

Sven-Olof meddelar  

- att Jesper Hall fortsatt som Riksinstruktör i Sveriges SF  

- att Jesper hjälpt till även i JHSF med genomförandet av pedagogdag 2012-09-20 i Östersund för lärare 

m.fl. i länet. 

- att Jesper häromdagen ringde Sven-Olof och informerade om ett initiativ att kontakta skolor (rektorer) 

med skolschackklubbar och berätta om schackets värde. Vi fick avgöra om vi själva ville stå bakom 

informationen eller om han skulle göra det. Sven-Olof tillstyrkte tacksamt erbjudandet att 

riksinstruktören själv står bakom informationen till rektorerna. 

- att Jesper vid samtalet ovan även framförde önskemål om uppgift om nätverk mellan skolor 

regionalt/lokalt och företrädare för dessa samt e-postadresser. Om och när dylika nätverk träffas på 

regional nivå, t.ex. under hösten, kunde en poäng vara att synkronisera med en pedagogdag under 

Jespers ledning och samtidigt skapa möjlighet för en ”lektionstimme” hos nätverkarna. 

Beslutas att Tomas får i uppdrag att inventera förekomsten av sådana nätverk mellan skolor i länet som     

Jesper åsyftar.  
 

 Schack4an – Statistik, utvärdering 

Årsmötet tycker att verksamheten fungerar bra. Däremot finns viss oro för hur det ska fungera med skolbesök 

framdeles. Skolbesöken (två per klass), kommuntävlingarna och bilresorna runt länet har genomförts av framför 

allt Sven-Olof Andersson och Lennart Burman och båda uttalar sin osäkerhet hur länge de orkar svara för detta 

och i synnerhet den omfattande reseverksamheten. Det ideala enligt Sven-Olof vore om åtminstone skolor med 

skolschackklubbar (och pedagoger med viss schacklig förkovran) själva kunde sköta den första introduktionen 

av schack och Schack4an.  
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 Nya klubbar – Skolschackklubbar – Fadderverksamhet – Bidragsmöjligheter från SSF m.m. 

Under 2012 har det bildats fem nya skolschackklubbar. Tyvärr har dock några av de ”gamla” 

skolschackklubbarna låtit bli att redovisa några medlemmar. Tomas Frank ställde i utsikt att en ny klubb skulle 

bildas i Fåker skola, där han börjat arbeta under våren. 
 

b) Tävlingsverksamheten 2013/14 
 

 DM-tävlingar 

DM-tävlingar bör arrangeras enligt gängse mönster de senaste åren. Styrelsen är tävlingskommitté och beslutar 

om detaljer för Långparti-DM, Blixt-DM, DM i snabbschack samt Jämtcupen.  
 

 Skolschackkommittén 

Skolschacktävlingar åvilar skolschackkommittén. I praktiken har hittills styrelsen beslutat om och svarat för 

dessa med lokalt förankrade ledamöter som värdefullt stöd i arbetet. 
 

 Senior-NM 2013 

Sven-Olof meddelar det är möjligt att ansöka om att få arrangera Veteran-SM i Snabbschack. Ansökningstiden 

går ut den 30 april. 

Årsmötet tar emot denna information utan vidare anspråk på att som distriktsförbund söka detta arrangemang. 
 

 SM 2015-2016 

Sven-Olof meddelar att det söks arrangörer för stora SM 2015 och 2016. Har Östersund med den lokala klubben 

ÖSS ambition och kraft att söka detta arrangemang? 

Årsmötet tycker att frågan är intressant, men att vi för nuvarande inte har resurser att själva genomföra ett SM.  

I detta sammanhang nämns det intresse för funktionärsmedverkan som tidigare har aviserats från Stockholm – 

och även Västerås – samt att SSF antytt att de kan komma att ta ett större ansvar för genomförandet av ett 

Schack-SM. För vår del noteras också pågående planering för en utbyggnad av Sporthallen i Östersund, som kan 

tänkas vara klar 2015. 
 

c) Budget 2013 
 

Något budgetförslag föreligger inte. Resultatet kommer dock inte bli lika bra under 2013 som 2012 då vi troligen 

kommer att få lägre bidrag från Regionförbundet (tidigare landstingsbidrag) på grund av färre 

ungdomsmedlemmar. Distriktet kommer även att få högre kostnader i och med den gemensamma lokalen med 

Östersunds SS samt utfästa möjligheter för föreningar att få bidrag till anskaffning av digitala ur. 
 

Efter § 13 togs en kort paus. I samband med pausen meddelade Tomas Frank att han måste avvika. 

Årsmötet beslutar därför att Ulf Persson ska justera protokollet från § 14. 
 

§ 14 Propositioner, m.m.  
 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2014 

Årsmötet beslutar efter överläggning om följande årsavgifter för 2014: 
 

26> år 210:- kr till JHSF varav 180:- går vidare till SSF 

0-25 år 20:-kr till JHSF varav 10:- går vidare till SSF 
 

Detta beslut tas med förbehåll att SSF på sommarens kongress den 6 juli inte beslutar om ändring av den del som 

ska tillfalla SSF, dvs. för närvarande 180:- resp. 10:- kr. Om SSF fattar annat beslut, gäller att JHSF anpassar sitt 

avgiftsuttag för 2014 i motsvarande mån.  
 

b) Eventuellt övriga propositioner 

Inga övriga propositioner.  

Nämns dock att vid styrelsemötet 2012-12-17 togs upp en förhandspropå om eventuell proposition om ett eller 

flera policydokument (jfr SSF). 
 

§ 15  Motioner  
 

Bengt Öberg har lämnat in en motion med fyra olika förslag: 

1) Stöd till klasslag samt skollag som representerar JHSF i riksfinaler av Schack4an samt Skollag-SM 

2) Underlätta nystart samt övergång från skolschackklubb till traditionell schackklubb 

3) Schackur samt övrigt material till Skolschackklubbar 
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4) Tidskrift för Schack till företrädare av Skolschackklubbar 
 

Styrelsen hade lämnat ett utlåtande på motionen enligt följande: 

1) Bifall tillstyrks 

2) Bifall tillstyrks med viss begränsning 

3) Bifall tillstyrks med visst förbehåll 

4) Bifall avstyrks 
 

Bengt redogör för sin motion. 
 

Efter långa diskussioner ajournerades årsmötet 20:45 för en kvällsmåltid som JHSF bjöd på (max. 200 

kronor per person, ej alkoholhaltiga drycker). Mötet återupptas kl. 21:45. 
 

Efter en kortare fortsatt diskussion om motionen beslutar årsmötet 

- att bifalla del 1av motionen 

- att bifalla  del 2 av motionen med det tillägget att bidrag ges för ”övergångsåret” med 1 000 kr samt att 

styrelsen får se över frågan från år till år 

- att bifalla del 3 av motionen med det tilläget att styrelsen får se över frågan från år till år 

- att avslå del 4 av motionen. 
 

§ 16 Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2013 (intill tidpunkten för nästa 

årsmöte) 
 

Årsmötet beslöt att det ska vara 7 ordinarie (ordförande + 6 ledamöter) 

Årsmötet väljer följande personer till styrelse och övriga funktioner:          
 

Ordförande  Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval (1 år) 

Vice ordförande  Bo Wik, Schack 88, Hammerdal omval (1 år) 

Sekreterare       Åke Myrberg, Östersunds SS  omval (2 år) 

Skattmästare      Henrik Johansson, Östersunds SS omval (1 år) 

Övriga ledamöter Christer Mäki, Östersunds SS  omval (2 år) 

  Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal omval (1 år) 

  Adrian Bohman-Karlholm, Östersunds SS omval (2 år) 
 

Suppleanter  Tomas Frank, Östersunds SS  omval (1 år) 

  Gunnar Abrahamsson, Bredgårdsskolans SK  nyval (1 år)  
 

Adjungerade  (Varje klubb får adj. en representant till varje styrelsemöte, dock utan rösträtt) 
 

 Revisorer    Jonas Sandbom, Bräcke SS   omval 

  Ulf Persson, Östersunds SS   nyval 
 

Revisorssuppleanter  Per-Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Bo Sundell, Östersunds SS   nyval 
 

Tävlingskommitté    = Styrelsen 
 

Distriktsinstruktör Lennart Burman, Östersunds SS  omval 
 

Skolschackskommitté  Åke Myrberg, Östersunds SS, sammankallande  omval 

  Ulf Persson, Östersunds SS   omval 

  Lennart Burman, Östersunds SS  omval 

   Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Per Lingensjö, Östersunds SS   omval 

  Jan-Ola Bergqvist, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Anders Nylén, Östersunds SS   omval 

     

LOREDO (Lokal regel- Sven-Olof Andersson, Östersunds SS  omval 

och domarkommitté) Lennart Burman, Östersunds SS  omval 

  Åke Myrberg, Östersunds SS   omval 

  Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 
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Registeransvariga Bengt Öberg, Östersunds SS   omval    

  (distriktsadministratör SSF:s medlemssystem) 

  Lennart Burman, Östersunds SS  omval  
 

Webbansvarig  Bengt Öberg, Östersunds SS   omval 
 

Valberedning  Bengt Öberg, Östersunds SS, sammankallande  omval 

  Stefan Karlsson, Schack 88, Hammerdal  omval 
 

 Firmateckning  (= Styrelsen, minst två i förening av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare) 
 

 Valet av firmatecknare förklarades som omedelbart justerade. 
 

§ 17 Val av ombud till SSF:s kongress i Örebro lördag 2013-07-06 

 

Årsmötet beslutar ge styrelsen i uppdrag att utse ombud. 
 

§ 18 Propositioner och motioner till SSF:s kongress 2013-07-06 
 

Ännu inget att rapportera från SSF angående kongresshandlingar. Årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att 

behandla SSF:s propositioner och till SSF inkomna motioner, så att ombudet har stöd för sin eventuella röstning 

vid kongressen. 
  

§ 19 Eventuella utmärkelser och avtackningar  
 

Inget att rapportera. Sven-Olof uppmanar ändå mötesdeltagarna att granska funktionärsstaben inom 

distriktsschacket samt, om skäl anses föreligga, komma med förslag på förtjänta klubb- och distriktsledare. 

Gäller främst Collijn-plaketter i brons respektive silver (klubb- resp. distriktsnivå) vid minst 10 års tjänstgöring. 

Utöver plaketter finns möjlighet att föreslå personer även för Ungdomsledarstipendier samt Riltonstipendier. 

SSF beslutar om plaketter efter förslag från lokal/regional nivå. 

 

Årsmötet framför sitt tack till de avgående funktionärerna Göran Wärdell och Max Andréasson för deras arbete. 
 

§ 20 Övriga ärenden (ingen beslutspunkt) 
 

Sven-Olof informerar om ett e-mail från Bo Berg där han erbjöd klubbar och distrikt att vara med vid ett inköp 

av rättigheter att publicera ett TV-program där Hans Alfredsson lär ut schack till barn. Årsmötet ger styrelsen i 

uppgift att se över erbjudandet och efterhöra klubbarnas intresse. 
 

§ 21 Årsmötet avslutas 
 

Ordförande Sven-Olof Andersson tackar deltagarna för visat intresse samt avslutar mötet kl. 22:15. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Jonas Sandbom 

Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Sven-Olof Andersson   Henrik Johansson 

Mötesordförande  Justeringsman 

 

 

 

Tomas Frank   Ulf Persson 

Justeringsman (t.o.m. § 13)  Justeringsman (fr.o.m. § 14) 


