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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL 

Sven-Olof Andersson   2016-06-14 

 

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll 
 

Nr 2016:1 (exkl. årsmötet) 

Datum Tisdagen den 14 juni 2016  

Tid Kl. 17:30-19:30  

Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37   

 

Närvarande Styrelseledamöter  

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

 Styrelsesuppleanter  

 - 

 Adjungerade 

 Lennart Burman (skolschackskommittén, distriktsinstruktör) 

 Bengt Öberg (registeransvarig, webbansvarig, valberedningsledamot) 

 

Frånvarande Styrelseledamöter 

 Adrian Bohman-Karlholm, Jonas Wik 

 Styrelsesuppleanter 

 Tomas Frank, Gunnar Abrahamsson  

 

§ 1  INLEDNING 

 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar deltagarna välkomna till detta styrelsemöte med främsta 

uppgift att ta ställning till propositioner och motioner inför kommande kongress i Uppsala den 17 

juli. Han förklarar mötet öppnat. 

  

§ 2  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

 Via mail utskickat förslag till dagordning fastställs. 

 

§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA 

PROTOKOLLET  

 

 Bengt Öberg utses till justeringsman. 

 

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

  

Protokoll från styrelsemötet 2015-12-14 genomgås. Mötet enas om att de i § 5 behandlade 

frågorna ska kompletteras med inventarieförteckning innehållande åtminstone 92:års bräden och 

pjäser, Svante Sjödins två efterlämnade konstnärliga alster, ”Springartavlan” och ett demobräde i 

balsaträ, samt 8 st Kinnarpsbord (som nu finns i spellokalen). Därefter godkänns protokollet och 

läggs till handlingarna. 

 

§ 5 ÅRSMÖTET 2016-05-27 

   

a) Konstituering av styrelsen vid årsmötet, se protokoll, stadfästs härmed. 

b) Inventering av punkter som hänsköts till styrelsen, skolschackskommittén eller 

tävlingskommittén. Dessa punkter beslutas bli behandlade efterhand som de åter dyker upp i 

dagens dagordning 

c) Som följd av styrelsebeslut 2015-12-14, § 8 l), ges Sven-Olof Andersson nu i uppdrag att 

ordna den praktiska delen av medlemsansökan till Föreningsarkivet. Styrelsen enig om att 

JHSF tar ekonomiskt ansvar för egen (JHSF 1000 kr) och intresserade klubbars (100 kr) 

medlemsavgift per år samt för den utnyttjade hyllbredden som kostar 175 kr per hyllmeter och 

år. Föreningsarkivet önskar originalhandlingar i 1:a hand. 
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 § 6 JHSF-OMBUD VID SSF-KONGRESSEN 2016-07-17 I UPPSALA  

 

Mötet beslutar utse Sven-Olof Andersson och Lennart Burman att vara JHSF:s ombud vid årets 

kongress. 

 

§ 7 SSF-KONGRESSEN 2016-07-17 

 

- Propositioner att ta ställning till: 

o Ansökan om medlemskap i RF 

Mötet beslutar föreslå bifall till centralstyrelsens (CS) förslag, dvs. att inte nu 

ansöka om medlemskap. 

 

o Policy för barn- och ungdomsschack 

Mötet beslutar föreslå bifall till CS förslag, dvs. dels att SSF ska använda 

poängsystemet 3-2-1 i alla rikstävlingar för barn upp till och med 12 år (eller det år 

man fyller 12 år) och att klubbar och distrikt rekommenderas göra på samma sätt, 

dels att inga ratingtal publiceras i samband med barntävlingar till och med 12 års 

ålder, dels att officiella prisutdelningar på rikstävlingar för barn upp till och med 12 

år inte fokuserar på resultatordning. 

En särskild fråga att bevaka kan vara kvalificering/utslagning till tävlingen 

individuella Schack4an-mästaren, vilket gärna kan lyftas upp vid kongressen. 

 

o Stadgeändring, bland annat inrättande av en disciplin- och regelnämnd, vars beslut 

inte kan överklagas. 

Mötet beslutar föreslå bifall till CS förslag. 

 

o Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017  

Mötet beslutar föreslå bifall till CS förslag, dvs. en höjning av senioravgiften (26> 

år) med 20 kr till 240 kr samt oförändrad avgift för medlemmar <26år, dvs. fortsatt 

10 kr. 

 

- Motioner att ta ställning till:  

Inga. 

 

- Övriga ärenden enligt kongressdagordningen.  

Mötet har inga synpunkter på övriga ärenden.  

 

§ 8 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE PLANERING 2016/17  

  

a) Schack4an 2015/16 och 2016/17 

- Glädjande Riksfinal lördag 2016-06-04 i Västerås. Av fyra deltagande JHSF-lag kom klass 

4A Norra skolan från Östersund på utmärkt 4:e plats och Sonfjällskolan 4 från Hede på lika 

utmärkta 5:e plats bland landets totalt 128 deltagande lag. JHSF har uppvaktat dessa 

schackgigantklasser med tårta. Heder också till alla schackmentorer i länet.  

Av länets alla Schack4or är det nu klart att tre från Norra skolan 4A och två från 

Sonfjällsskolan ska delta även i individuella Schack4an-mästaren i Uppsala den 16 juli. 

Bekräftas även att JHSF har betalt dessa fem ungdomars anmälningsavgift (5x200 kr) samt 

härutöver för två fjärdeklassare tillhörande Östersunds SS från Waldorfskolan respektive 

Myrvikens skola. 

 

- Inbjudningar m.m. hösten 2016. Med stöd av SSF väntas inbjudningar gå ut till länets skolor 

hösten 2016. Lennart Burman ansvarar lokalt för förberedelse till detta. Under kommande 

säsong begränsar sig representanter från JHSF att endast göra ett klassbesök med bl.a. 

presentation av interaktivprojektet ”Schackslottet” som kan underlätta självinlärning på ett bra 

sätt. Förslag på datum för länsfinal är i 1:a hand lördagen den 1 april, i 2:a hand lördagen den 

8 april 2017. Sven-Olof tar ansvar för lokalbokning. 

 

För tids vinnande beslutar mötet att dagordningens punkter § 8, b–e), får behandlas vid senare 

tidpunkt. 
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f) Skolpedagogdag 

Efter överläggning beslutar mötet att söka arrangera en pedagogdag under september eller 

oktober månad 2016. Då bör en manual för ”Schackslottet” utgöra en viktig ingrediens i 

seminariet. 

Sven-Olof åtar sig uppdraget föreslå lämpligt datum efter kontakt med SSF-kansliet. 

(Sedermera bestämd till onsdag 2016-10-26 på Gamla Teatern/SOA 2016-08-03) 

 

g) Medlemsredovisning och betalning 

- Henrik Johansson meddelar att betalning från klubbarna har kommit JHSF tillhanda. 

- Bengt Öberg meddelar att alla Schack4or i Länsfinalen utom dom från Duved är registrerade. 

Till dags dato finns ca 250 medlemmar < 26 år registrerade för 2016. 

  

h) Ekonomi 2015 – Utfall hittills 

Skattmästaren Henrik meddelar att årets resultat för JHSF per dagens dato är + 52 000 kr.  

 

Regionförbundsbidrag (Sven-Olof)  

Meddelas att regionbidrag avseende 2016 har i februari 2016 erhållits med 66 414 kr. 

        Ansökan för 2017 ska göras senast 2016-10-31. Sven-Olof tar ansvar för den ansökan. 

         

i) Lokalen Biblioteksgatan 37  

Inget att anteckna. 

 

j) Sjakkfeiden 10-11 sepember i Östersund   

Sven-Olof meddelar att det mesta kring bokningen på Gamla Teatern är klart. Bengt Öberg 

lovar ta hand om anmälningsproceduren på hemsidan. Henrik Johansson meddelar att 

Sjakkfeiden redan är anmäld som ELO-tävling till ratingofficeren Tapio Tikkanen. 

 

k) Öppna DM i snabbschack 2016    

Mötet enas om att DM i snabbschack 2016 får liksom 2014 får ingå som delmoment i 

Hurtigfeiden i samband med Sjakkfeiden. 

 

l) Skollag-DM (alt. Schack5/6an) m.fl. ungdomstävlingar (Skolschackskommittén) 
Arrangeras som tidigare, dvs. i samband med Schack4ans länsfinal. 

 

m) Jämtcupen  

Mötet beslutar att Jämtcupen 2016 arrangeras på kvällen tisdagen den 27 december. 

 

n) DM 2017  

Mötet beslutar att DM 2017 (kombinerat kort- och långpartier) ska spelas med i princip 

samma rutiner som 2016 i Östersund   

i 1:a hand lördag-söndag den 7-8 januari 2017 

i 2:a hand lördag-söndag den 14-15 januari 

i 3:e hand den lördag-söndag 21-22 januari.   

 

o) Blixt-DM 2017 (Östersund, Hammerdal, Östersund) 

Mötet beslutar att Blixt-DM 2017 arrangeras tisdag 25 april och 2 maj i Östersund, torsdag 27 

april i Hammerdal. 

 

p) Övriga rapporter  

Den nya idén med Storsjödraget, med fem långpartironder, där nya ELO-tal kan erövras, 

beslutas genomföras som engångsevenemang redan fredag-söndag den 8-10 juli på 

spellokalen i Östersund. Tävlingen kan dessutom ses som förövning till SM-spelet i mitten av 

juli. Bengt Öberg och Henrik Johansson åtar sig arrangörsskapet. JHSF bestrider eventuella 

kostnader utöver anmälningsavgifter, som betalas av deltagarna och som bestäms till 100 kr 

respektive för juniorer 20 kr. Åke Myrberg bokar Permans Hörna för analysmöjligheter. 

 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

 Inga övriga frågor finns att behandla. 
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§ 10 AVSLUTNING 

 

 Ordförande tackar de närvarande för ett givande styrelsemöte och avslutar detsamma kl. 19:30. 

 

 

GLAD SOMMAR TILLÖNSKAS ALLA! 

 

- - - - - - - - - - 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Åke Myrberg 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras   

 

 

 

Sven-Olof Andersson  Bengt Öberg   

Ordförande    Justeringsman 

 

 

 

 


