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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  
Organisationsnummer 893200-4628  2016-05-27 

 

 

 

Årsmöte 2016 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 

  
Datum Fredagen den 27 maj 2016   

Tid        Kl. 18:00-20:15  

Plats      Gamla Teatern, Sammanträdesrummet, Thomégränd 20, Östersund 

 

Närvarande Sven-Olof Andersson  Östersunds SS 

 Bo Wik  Schack 88, Hammerdal 

 Åke Myrberg  Östersunds SS 

 Henrik Johansson  Östersunds SS  

 Jonas Wik  Schack 88, Hammerdal 

 Christer Mäki  Östersunds SS 

 Adrian Bohman-Karlholm Östersunds SS  

 Tomas Frank  Östersunds SS 

 Lennart Burman  Östersunds SS 

 Bengt Öberg  Östersunds SS 

 Anders Nylén  Östersunds SS 

 John Karlsson  Sonfjällsskolans SK, Hede 

  

 

 

§ 1 Årsmötet öppnas  

 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna välkomna till distriktets 82:a årsmöte samt förklarar 

årsmötet öppnat.  

 

§ 2 Eventuella parentationer  

 

Glädjande nog fanns det ingen bortgången medlem sedan föregående årsmöte 

 

§ 3 Val av årsmötespresidium 
 

a) Ordförande vid mötet 

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

b) Protokollförare 

JHSF:s sekreterare, Åke Myrberg, Östersunds SS, väljs. 
 

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

Henrik Johansson, Östersunds SS, väljs. 

 

§ 4 Upprop av ombud/godkännande av röstlängd 
 

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

För 2015 redovisas 724 medlemmar totalt i distriktet, varav exakt 700 med huvudmedlemskap. Röstlängden, i 

händelse av votering under mötet, fastställs enligt nedan: 
 

Schack 88  Jonas Wik 3 röster 

Sonfjällsskolans SK John Karlsson 2 röster 

Östersunds SS  Lennart Burman 5 röster 

  Summa  10 röster 
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§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande  

 

Antecknas att slutlig kallelse och dagordning utsändes per mail den 28 april och att det dessförinnan meddelats 

årsmötesdatum muntligt i samband med DM-blixten 19 april, dvs. en månad före årsmötet, vilket också är 

minimivillkor enligt stadgarna. Dessutom har årsmötesdatum publicerats i lokalpressen. 

Mötet anser att årsmötet är behörigen utlyst. 
 

§ 6 Fastställande av dagordning 
 

Av Sven-Olof Andersson i mail utsänt förslag till dagordning fastställs, med tillägg av en punkt på övriga frågor, 

meddelad av ordförande Sven-Olof, nämligen en redogörelse av för- och nackdelar med att överlämna 

distriktsförbundets och kanske även klubbarnas föreningshandlingar till Föreningsarkivet för ett tryggare förvar 

för framtiden. 
 

§ 7 Anmälan av protokollet från föregående ordinarie årsmöte 2015-05-22 
 

Protokoll från föregående årsmöte har utsänts, senast i samband med kallelsen till dagens årsmöte. Då inga 

invändningar framförs beslutar mötet att utan erinran lägga detsamma till handlingarna. 

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2015 samt 

Revisionsberättelse 
 

 

a) Verksamhetsberättelse 

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

Ingen av mötesdeltagarna har någon erinran emot innehållet. 

Mötet godkänner med tacksamhet denna del av verksamhetsberättelsen. 
 

b) Ekonomisk redogörelse 

Den ekonomiska förvaltningen under 2015 framgår av Ekonomisk redovisning för Jämtland/Härjedalens 

Schackförbund 2015, som ingår i verksamhetsberättelsen (bilaga 2). För bättre överblick av utvecklingen har 

motsvarande siffror för 2014 tagits med i redovisningen. 

  

Skattmästare Henrik Johansson meddelar att plusresultatet på 7 776:72 är glädjande, men betydligt lägre än 

föregående års netto på drygt 23 000 kr. Skillnaden förklaras dels i fotnot med en extra kreditering på Övriga 

kostnader för böcker som inköpts 2013/14, dels av att Schack4an/Schack i skolan belastat kostnadskontot med 

drygt 11 000 kr mer än för år 2014. Därutöver blir nettot för den årliga Trondheimsmatchen alltid lägre det år då 

JHSF reser till Trondheim som exempelvis 2015 med ett minus på 2 900 jämfört med ett plus 2014 på 5 200 kr 

då matchen spelades i Östersund. Klubbidraget från SSF för 2015 på 15 484 kr jämfört med år 2014 på 7 305 kr 

balanserar till en del underskottet vid Trondheimsmatchen.   

 

Noteras, som vanligt, att det finns ett särskilt men ovanligt problem med JHSF:s skuld till Bräcke SS. Bräcke SS 

saknar nämligen både bankkonto och plusgiro vilket medför att JHSF:s skuld kommer att växa, liksom givetvis 

Bräcke SS fordran på JHSF, så länge Bräcke SS inte öppnar sådant konto och skulden kan regleras. 

 

Efter avslutad redovisning godkänner mötet med tacksamhet den ekonomiska redovisningen i 

verksamhetsberättelsen. 

c) Revisionsberättelse för 2015  

I revisorernas frånvaro läses behörigen undertecknad revisionsberättelse upp av Sven-Olof Andersson. 

Den bedöms ren av mötet.  

Revisorerna tillstyrker dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar 

ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.  

Revisionsberättelsen beslutas bli lagd till handlingarna 
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§ 9 Beslut om Fastställande, Dispositioner och Ansvarsfrihet 

 

Årsmötet beslutar 

 

a) att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning 

b) att redovisat resultat, + 7 776:72 kr, balanseras i ny räkning 

c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-01-01--12-31. 

§ 10 Verksamhetsplan 2016/17 och budget 2016 
 

a) Skolschackverksamheten 
 

 Aktuella frågor – Allmänt inom SSF 

 

 Schack4an – Statistik, utvärdering 

Årsmötet tycker att verksamheten har fungerat bra under det senaste läsåret 2015/16. Däremot finns viss oro för 

hur det ska fungera med skolbesök framdeles. Skolbesöken (två per klass) och kommuntävlingarna har 

genomförts av framför allt Sven-Olof Andersson och Lennart Burman (plus hans broder John David) och båda 

uttalar nu sin begränsade möjlighet att fortsätta med detta, särskilt ett andra klassbesök. 

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. Här kan nyligen 

framtagna instruktionsfilmer kanske bli ett utmärkt hjälpmedel. ”Schackslottet” är ett utmärkt pedagogiskt 

hjälpmedel på nätet och tillgängligt för alla. 

 

Efter ytterligare överläggning om fortsatt satsning på Schack4an anser årsmötet att en sådan är angelägen och 

kanske tillfredsställande kan genomföras om John Karlsson tar ansvar för klasser från Härjedalen, Bo Wik för 

Strömsunds kommun och Anders Nylén för Åre kommun. Då kan viss avlastning ske för Lennart och Sven-Olof.  

Det bör också, enligt årsmötet, prövas med SSF om inte de fem pjäsuppsättningarna som varje Schack4an-klass 

får som gåva från SSF också kan distribueras direkt från kansliet till respektive klass utan att allt ska gå via 

distriktsförbundet. Det känns som en onödig omväg. 

 

Den sociala poängen med Schack4an får inte underskattas menar ett flertal av årsmötesdeltagarna. 
 

b) Tävlingsverksamheten 2016/17 
 

 Sjakkfeiden mot Trondheim/Tröndelagen – JHSF/ÖSS värd 2016-09-10--11 

 

Inbjudan har gått ut till Sör-Tröndelag sjakkrets med Christian Laverton i spetsen. Denne har tackat ja till en ny 

kamp den 10-11 september. 

Sven-Olof Andersson har i vanlig ordning undersökt konditionerna på Gamla Teatern, vilka befunnits acceptabla 

ur lokalitet- och prissynvinkel.  

 

Årsmötet uppdrar åt Bengt Öberg att, liksom tidigare år, annonsera Sjakkfeiden på hemsidan samt upprätta 

anmälningsmöjligheter för densamma.  
 

 DM-tävlingar 

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

besluta 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. Så väntas ske även kommande 

verksamhetsår. 
 

c) Administrativt 

 

d) Budget 2016   
 

Något reellt budgetförslag föreligger inte men rent översiktligt bedöms samma kostnadsnivå uppkomma 2016  

som 2015 för den ordinarie verksamheten. 
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§ 11 Propositioner, m.m.  
 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2017 

 

Årsmötet beslutar efter överläggning om följande årsavgifter för 2017: 

Medlem >26 år 250 kr till JHSF varav 220 kr går vidare till SSF 

Medlem 0-25 år  20 kr till JHSF varav   10 kr går vidare till SSF (skolschackklubb kan ha avgiftsfritt 

medlemskap i klubben) 

Detta beslut tas med förbehåll att SSF på sommarens kongress i Uppsala den 17 juli inte beslutar om ändring av 

den del som ska tillfalla SSF, dvs. för närvarande 220 resp. 10 kr. Om SSF fattar annat beslut, gäller att JHSF 

anpassar sitt avgiftsuttag för 2017 i motsvarande mån.  

 

b) Övriga propositioner 

 

Inga övriga propositioner finns att behandla. Ordföranden meddelar dock det angelägna i att distriktsförbundet 

söker upprätta dels skriftlig Attestordning för utanordning av JHSF:s ekonomiska medel, dels skriftligt 

dokument för Policy-frågor av olika art. Jämförelser görs därvid med attestordning för SSF och Stockholms SF 

och med policydokument, nuvarande eller blivande, för SSF. Fullödiga sådana lär finnas även hos 

Riksidrottsförbundet (RF).  Årsmötet anmodar styrelsen att framlägga förslag i dessa frågor.   
 

§ 12  Motioner  
 

Inga motioner finns att behandla. 
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§ 13 Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2016 (intill tidpunkten för nästa 

årsmöte) 
 

Före årsmötet har Valberedningen låtit maildistribuera två listor med namn, ett med 6 ledamöter i styrelsen 

utöver ordföranden och ett med 7 ledamöter. Ordföranden ställer därför proposition på vilken av listorna 

årsmötet ska ta ställning till i första hand. De tre representanterna enligt röstlängden i § 4 röstar lika och för att 

listan med 6 namn ska ha företräde.  

Årsmötet beslutar att det ska vara 6 ordinarie ledamöter utöver ordföranden i styrelsen. 

 

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  (2 år till 2018) 

Sekreterare       Åke Myrberg, Östersunds SS  (1 år kvar) 

Skattmästare      Henrik Johansson, Östersunds SS omval  (2 år till 2018) 

Övriga ledamöter Christer Mäki, Östersunds SS  (1 år kvar) 

  Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal omval  (2 år till 2018) 

  Adrian Bohman-Karlholm, Östersunds SS (1 år kvar) 

Suppleanter  Tomas Frank, Östersunds SS  omval (1 år) 

  Gunnar Abrahamsson, Bredgårdsskolans SK  omval (1 år)  
 

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

 Revisorer    Jonas Sandbom, Bräcke SS   omval (1 år) 

  Bo Sundell, Östersunds SS   nyval  (1 år) 
 

Revisorssuppleanter  Per-Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal  omval (1 år) 

  Marcus Norlin, Östersunds SS   nyval  (1 år) 
 

Tävlingskommitté    = Styrelsen 
 

Distriktsinstruktör Lennart Burman, Östersunds SS  omval 
 

Skolschackskommitté  Åke Myrberg, Östersunds SS   omval 

  Lennart Burman, Östersunds SS  omval 

  Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Adrian Bohman-Karlholm, Östersunds SS  omval 

  Anders Nylén, Östersunds SS   omval 

  John Karlsson, Sonfjällsskolans SK  omval 

     

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

och domarkommitté) Lennart Burman, Östersunds SS (FIDE)  omval 

  Henrik Johansson, Östersunds SS (FIDE)  omval 

  Åke Myrberg, Östersunds SS   omval 

  Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Gunnar Hjorth, Östersunds SS   omval 

 

Registeransvariga Bengt Öberg, Östersunds SS   omval    

  (distriktsadministratör SSF:s medlemssystem) 

  Lennart Burman, Östersunds SS (Schack4an)  omval  
 

Webbansvarig  Bengt Öberg, Östersunds SS   omval 
 

Valberedning  Bengt Öberg, Östersunds SS, sammankallande  omval 

  Stefan Karlsson, Schack 88, Hammerdal  omval 
 

 Firmateckning = Styrelsen, två i förening av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare, dvs. 

 Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Henrik Johansson , Åke Myrberg 
 

 Val av firmatecknare förklaras omedelbart justerat. 
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§ 14 Val av ombud till SSF:s kongress i Uppsala söndag 2016-07-17 

 

Årsmötet väljer Sven-Olof Andersson och Lennart Burman att vara JHSF-ombud vid kommande SSF-kongress i 

Uppsala. 
 

§ 15 Propositioner och motioner till SSF:s kongress 2016-07-17 

 

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 ombuden har stöd för sin eventuella röstning 

vid kongressen. 
  

§ 16 Nya skolschackklubbar 2016  

 

JHSF har erhållit bildandehandlingar från Arnljotskolans Schackklubb. Beslut om inträde i JHSF-familjen har 

tidigare i år tagits via mailrunda i styrelsen. 

 

Årsmötet konfirmerar härmed att Arnljotskolans Schackklubb nu är medlem i JHSF och därmed också i det 

nationella Schackförbundet SSF. 

 

§ 17 Utmärkelser  
 

Konstateras att det inte föreligger några förslag eller anspråk från länets schackklubbar om kandidater för olika  

utmärkelser. Ordförande Sven-Olof Andersson uppmanar fortsatt att föreningsmedlemmar kan föreslå 

nominering för olika utmärkelser för dem som det kan förtjäna på grund av nedlagt ideellt arbete i klubb eller 

distrikt. 
 

§ 18 Övriga ärenden  
 

a) Med hänvisning till § 6 ovan önskar Sven-Olof Andersson dryfta för- och nackdelar med att 

ansöka om medlemskap i Föreningsarkivet. Meddelar SOA vidare från träff nyligen med arkivchef Eva 

Tegnhed att medlemskap för JHSF som distrikt kostar 1000 kr/år samt därutöver 175 kr/år/löpmeter 

arkivhylla. Det är särskilt originalhandlingar som passar in i Föreningsarkivets konvolut. Om JHSF som 

distrikt är medlem kan underställda klubbar erbjudas medlemskap för 100 kr/klubb/år – ev. betalar 

JHSF.   

Medlemmar i Föreningsarkivet får kontinuerligt utskick av värdefull information. 

Vid JHSF:s styrelsemöte den 14 december 2015, § 8 l), beslöts  

- att JHSF söker medlemskap i Föreningsarkivet och överlämnar arkivalier dit enligt dess riktlinjer 

- att till distriktsarkivet får klubbar inom distriktet ansluta sig som underavdelningar.  

Efter denna information anmodar årsmötet styrelsen att göra ytterligare förberedelser och kalkyler i 

samråd med Föreningsarkivet. Föreningarna får för sin del ta till sig motsvarande möjlighet. 

 

§ 19 Årsmötet avslutas 

 

Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna för ett gediget intresse vid detta årsmöte samt avslutar 

mötet kl 20:15. 

 

Epilog: 

Efter avslutat årsmöte aväts i gemytlig samvaro en buffé i Gamla Teaterns fina restaurang. 10 av årsmötets 12 

närvarande deltar i denna från distriktsförbundet med 100 kr/person subventionerade måltid.  

 

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

 

Vid protokollet 
 

Åke Myrberg 

Mötessekreterare 

 

Justeras 
 

Sven-Olof Andersson   Henrik Johansson 

Mötesordförande  Justeringsman 


