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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  

    2016-12-21 
 

 

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll 
 

Nr 2016:2  

Datum Onsdagen den 21 december 2016  

Tid Kl. 18:00-22:00 

Plats Östersund, Genvägen 29 A, Salongen    

 

Närvarande Styrelseledamöter  

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

 Bohman Karlholm  

 Styrelsesuppleanter  

 - 

 Adjungerade 

 Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör) 

 Bengt Öberg (registeransvarig, webbansvarig, valberedningsledamot) 

 Jonas Sandbom (företrädare Bräcke SS, revisor)  

 Anders Nylén (skolschackföreträdare Åre kommun) 

  

Förhindrade  Styrelseledamöter 

  Jonas Wik, Christer Mäki 

 Styrelsesuppleanter 

 Tomas Frank, Gunnar Abrahamsson  

 

§ 1  INLEDNING 

 

Sven-Olof hälsar välkommen till mötet. 

 

§ 2  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

Via mail utskickat förslag till dagordning fastställs.  

 

§ 3 VAL ORDFÖRANDE, SEKRETERARE FÖR MÖTET. VAL AV 

PROTOKOLLJUSTERARE ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET  

 

Sven-Olof Andersson väljs till ordförande, Åke Myrberg väljs till sekreterare och Jonas Sandbom väljs till 

protokolljusterare. 

 

§ 4 ÅRSMÖTET 2016-05-27 OCH STYRELSEMÖTET 2016-06-14  

 

a) Protokoll 

Protokoll från årsmötet 2016-05-27 och styrelsemötet 2016-06-14 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

b) Avstämning av beslutspunkter – Kvarstående frågor  

Mötet anser att behov inte finns för avstämning. 

 

c) Revisorernas gransknings-PM (policydokument etc.) – Återkoppling 

Mötet anser att behov inte finns för ytterligare återkoppling än vad som angavs i protokoll 2015-12-14. 

 

§ 5 KONFIRMERING AV UNDERHANDSBESLUT (e-postledes) 

 

a) Klubbidrag för seriespel 

Bekräftas underhandsbeslut e-postledes om bidrag till anmälningsavgifter till Allsvenskan och bidrag för 

länsserien med 8 150 kr (Östersunds SS = Allsvenskan 6 650 kr + länsserien 1 500 kr). 

Beslutet grundar sig på JHSF:s strävan att utveckla ungdomar och stimulera klubbars seriespel på lagnivå. 
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b) Skolschackklubbar 2016  

 Arnljotskolans SK (klart; se årsmötesprotokollet 2016-05-27) 

 

Mötet beslutar konfirmera följande klubbars ansökan om medlemskap i JHSF: 

 JHSF 2016-02-17 Sånghusvallens Schackklubb (Krokom) 

 JHSF 2016-06-23 Kungar och drottningar (Hansåkerskolan, Stugun) 

 JHSF 2016-11-07 En passant (Widarskolan, Östersund) 

 JHSF 2016-11-10 Cederschack (Föllinge) 

 JHSF 2016-12-12 Mickes Schackklubb, Ängsmogården, Östersund 

 

Mötet konstaterar att nedanstående klubbar aviserats vara under bildande men ännu inte formellt ansökt om 

medlemskap i JHSF: 

 Midgårds SK (Tavelbäckskolan, Östersund)? 

 East Mountain Chess Club (Östbergsskolan)? 

 Hackås skola?  

 

§ 6 EKONOMI 

 

a) Utfall 2016 hittills; periodbokslut 

Henrik meddelar att utfall så här långt för 2016 tyder på ett plusresultat av 15 tkr.  

 

b) Regionförbundet – Organisationsbidrag för 2017  

Sven-Olof meddelar att han i går hade telefonkontakt med Jimmy Eriksson på Region J/H. Nyligen har fastställts 

ramarna för medel till förenings-/förbundsbidrag och prognosen är ungefär samma totala pott för fördelning som 

för innevarande år. För JHSF gäller att bidragsgrundande medlemsunderlag 2015 översteg 500 vilket renderar ett 

extra grundbidrag. Prognosen för 2017 lyder därför enligt Jimmy på ett bidrag i storleksordningen 80-90 tkr. 

  

I samband med denna redogörelse uttalar JHSF:s ordförande ett stort tack till Lennart Burman, Anders Nylén, 

Bo Wik och John Karlsson för deras uppoffrande arbete i framför allt Schack4an. Det är detta arbete bland 

barnen som framför allt genererar de regionbidrag, utan vilka detta inte skulle vara möjligt.  

 

c) Antal medlemmar hittills 2016 + klubbar 

Bengt rapporterar att för 2016 finns 310 ungdomsmedlemmar (upp till 25 år) redovisade, fördelade på 24 

klubbar, varav tre s.k. traditionella klubbar och resten skolschackklubbar. 

Bengt upplyser vidare om att under perioden 2009-2015 har 28 skolschackklubbar bildats i länet. 15 av dessa har 

fram till nu avvecklats alternativt saknar medlemmar och verksamhet. 

 

d) Attestföreskrifter  

Antecknas att Sven-Olof och Henrik får förlängt uppdrag att ta fram förslag på attestföreskrifter, som styrelsen 

därefter förelägger årsmötet för beslut. 

 

AJOURNERING 

 

Mötet ajourneras för intagande av ordförandes inköp av smörgåstårta, kaffe och pepparkakor. 

Deltagarna tar väl för sig och tackar distriktsförbundet för denna jullika omsorg om mötesdeltagarna. 

   

§ 7 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN 2017  

 

a) Utvecklingsprojektet Schack i Skolan 

- Nya skolschackklubbar: 2010 = 9, 2011 = 2; 2012 = 5; 2013 = 3, 2014 = 4, 2015 = 4, 2016 = 4 

- Skolpedagogdagen onsdag 2016-10-26: Ingen mindre än Sveriges Schackförbunds ordförande, 

Carl-Fredrik Johannsson, höll i själva kursen. Åtta deltagare från olika skolor i länet uttalade sin 

uppskattning över pedagogdagen. 

 

Mötet beslutar att Inbjudan till Schack4an 2017 och Inbjudan till pedagogdag 2017 ska skickas ut samtidigt i 

början av hösten.    
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b) Schack4an 2015/16 – Lagtävlingen 

- Inbjudningar m.m. hösten 2016 – Antal skolor//klasser – Introduktionsbesök. Lennart 

meddelar att 25-30 klasser erhållit besök och drygt 400 barn har deltagit. 

- Riksfinal lördag 2017-06-03, Västerås. 

- Länsfinal lördag 2017-04-08, Östersunds sporthall, som är bokad av ÖSS. SSF:s kanslichef 

Kent Vänman är inbjuden att delta då.  

- Kommuntävlingar; samtliga kommuner utom Ragunda har Schack4an-klasser 2016. 

 

Mötet uppmanar Schack4an-ansvariga att snarast boka tid och plats för kommuntävlingar i början på 2017. 

 

Föreslås på mötet att lokal kurs eller information bör arrangeras för intresserade funktionärer med syfte att lära 

sig mer om lottningsprogrammet LOTTA. Henrik, såsom varande mest domarutbildad, föreslås ta initiativ till 

detta. 

 

c) Schack4an 2016/17 – Schack4an-mästaren; individuell tävling 

(Senaste säsongen genomfördes denna lördag 2016-04-23 i Östersund) 

 

Bestäms att sådan tävling ska genomföras även denna säsong – någon gång efter länsfinalen, dvs. april-maj 

månad. 

 

d) Skol-DM (alt. Schack5/6an) och Skol-SM, båda tävlingarna lag och individuellt, m.fl. 

ungdomstävlingar  

- Jfr Schack5/6 individuellt och i lag samt Schack4an-mästaren  

 

Bestäms att genomföras i samma omfattning som förra säsongen.  Datum får bestämmas senare. 

 

Diskuteras även en utökning av Skol-DM för årskurserna 7-9. Mötet bedömer att JHSF ännu inte är berett för 

beslut om en utökning. Mötet ger Bengt och Adrian i uppdrag att vidarebearbeta denna fråga för ett senare 

eventuellt beslut av JHSF. 

 

e) Jämtcupen – Tisdag 2016-12-27 kl 1700 (Östersund) – Prisanskaffning m.m. 

 

Bestäms att genomföras enligt plan. Sven-Olof tävlingsledare och ordnar prisbord. Henrikdomare. Åke kollar 

tillgång till ”Permans Hörna” med hyresvärden. 

 

f) DM 2017 – Lördag-söndag 2017-01-07--08 (Östersund) – Prisanskaffning m.m.  

 

Sven-Olof föreslår samma upplägg som vid DM 2016, nämligen: 

Dag 1 = två ronder snabbschack (10 min./5 sek./drag); därefter två ronder långpartier (90 min. + 30 sek./drag) 

Dag 2 = två ronder långpartier (90 min. + 30 sek./drag) 

Rekommenderad starttid = kl. 10 dag 1 och kl. 09 dag 2. 

 

Beslutas i enlighet med Sven-Olofs förslag. Sven-Olof tävlingsledare och ordnar prisbord. Henrik domare. Åke 

kollar tillgång till ”Permans Hörna” med hyresvärden. 

  

g) Blixt-DM 2017 (Östersund, Hammerdal, Östersund; 25, 27 april och 2 maj) 

 

Bestäms att enligt tidigare styrelsebeslut 2016-06-14 genomföras på rubricerade datum. 

 

h) Sjakkfeiden – Trondheim 2017 

JHSF har genom Sven-Olof mottagit förfrågan från Trondheim om lämpligaste spelhelg för JHSF. Vi har inte 

tidigare dryftat det generösa erbjudandet att föreslå tidpunkt även i Trondheim. Det brukar i första hand vara 

respektive värd som föreslår.  

När frågan nu kommer upp enas mötet om att föreslå att Sjakkfejden, om vi får bestämma, spelas lördag-söndag 

26-27 augusti 2017. Samtidigt ska vi vara beredda att rucka på detta datum om värden i Trondheim så meddelar, 

vilket då mötet anser bör delges oss senast den 1 juni 2017.  
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i) Allsvenskan och Länsserien – Lägesrapport 

Antecknas att Länsserien under Bengt Öbergs säkra ledning rullar på med sex lag hösten 2016 och en bit in på 

2017. Antecknas vidare att i Allsvenskan får numera en och samma spelare inte spela mer än sju matcher totalt 

(motsvarande antal ronder för ÖSS i division I), däremot går det numera bra att en spelare spelar mer än en 

match med samma rondnummer. 

 

j) FIDE-ECU-NSF-SSF – Aktuell info; särskilt om åldersgränser (veteraner) och TB-

uppdateringar  

 

Åldersklasser för seniorer/veteraner 

Sven-Olof rapporterar att vedertagna åldersklasser för seniorer (veteraner) internationellt nu är 50+ och 65+. 

Önskemålet är att motsvarande anpassning ska ske även i Sverige (har redan skett inom Nordiska 

Schackförbundet och dess tävlingar). Närmast berörs i så fall sommarens SM i Stockholm. Rent praktiskt borde i 

konsekvensens namn motsvarande anpassning kunna göras även på distrikts- och klubbnivå. För JHSF:s del får 

frågan tas upp på kommande årsmöte. 

 

SSF:s tävlingsbestämmelser 

Gås översiktligt igenom några smärre förändringar som skett i SSF:s TB:  

http://www.schack.se/pdf/TB2016-09-01D.pdf 

 

Domarkurs 

Antecknas att en domarkurs hölls fredag kväll den 9 september på Gamla Teatern i Östersund (dagen före 

Sjakkfeidenhelgen) under ledning av SSF:s rating officer Tapio Tikkanen. Kursen fick dussintalet deltagare och 

genomgången renderade ett några nya nationella domare (NA): Per-Olov Larsson, Christer Mäki, Bo Wik och 

Bengt Öberg. Registrerad NA blev även Åke Myrberg, som däremot ville avstå utnämning. I denna del får han 

själv om han så önskar kontakta Tapio Tikkanen för borttag ur registret. Sedan tidigare är Henrik Johansson, 

Lennart Burman och Sven-Olof Andersson registrerade NA. 

Antecknas att SSF betalar årsavgiften för domare med ELO-licens. 

Länk till domarregistret: 

http://arbiters.fide.com/images/stories/downloads/2013/List_of_Licensed_Arbiters.pdf 

 

k) Integration resp. TIA (JHSF/SISU 2016-11-22 resp. LST 2016-12-21)  

Sven-Olof rapporterar från de sammandragningar som skett under hösten med representanter för föreningar med 

inriktning mot integration, dvs. asylsökande och ensamkommande barn m.fl. Förutom uppföljningsträffen hos 

SISU den 22 november hölls en träff i länsstyrelsens regi den 21 december (i eftermiddags) på temat TIA 

(Tidgia Insatser för Asylsökande och vissa nyanlända invandrare). Vid sistnämnda träff deltog förutom Sven-

Olof även Jonas Sandbom.  

 

l) Arkivfrågor – Föreningsarkivet  

Sven-Olof återkopplar till tidigare redogörelser i denna fråga. Han meddelar att JHSF nu fr.o.m. 2017 har tecknat 

medlemskap i Föreningsarkivet.  

För närvarande utgör den fasta kostnaden 1500 kr/år och den rörliga 175 kr per påbörjad hyllmeter och år. 

Distriktsavtalet innefattar rätt för våra föreningar att ansluta med ”underavdelningar” för sitt material. JHSF har 

åtagit sig att stå för kostnaderna. Varje förening – inklusive JHSF självt – bör ta tag i sitt material och se till att 

originalhandlingar m.m. sorteras och ordnas arkivmässigt. Manualer finns för detta, bl.a. på Föreningsarkivets 

webbsida: www.faj.se  
 

m) Övriga rapporter (resp. klubb- eller ortsföreträdare) 

Anders Nylén, Åre kommun, informerar om att hans tid för ungdomsschacket fr.o.m. hösten 2016 begränsats 

något i förhållande till tidigare, då han numera arbetar som pedagog för asylsökande som läser SFI och 

matematik.  

Bo Wik, Strömsunds kommun, informerar om att ett språkcafé öppnats i Hammerdal till vilket han bidragit med 

två schackspel. I Schack 88 har under hösten 2016 genomförts fyra mästerskap, två ungdomsturneringar där det 

nya, icke-diskriminerande synsättet för deltagare under 12 år, har använts. Samma poängsystem som i 

Schack4an har använts. 

Åke Myrberg meddelar att ungdomsverksamheten i ÖSS, tisdagar kl. 18-19, varit skral under hösten 2016. Flera 

tisdagar har det varit färre än tre ungdomar igång. 

 

 

 

http://www.schack.se/pdf/TB2016-09-01D.pdf
http://arbiters.fide.com/images/stories/downloads/2013/List_of_Licensed_Arbiters.pdf
http://www.faj.se/
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§ 8 ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2017 

 

a) Årsmötesdatum 2017 (klubbar och JHSF) samt preliminära 

styrelsesammanträden 

Mötet föreslår fredagen den 19 maj 2017 som årsmötesdag för JHSF. 

 

b) Revision – Eventuella spörsmål från revisorerna 

Närvarande revisor, Jonas Sandbom, samt JHSF:s skattmästare, Henrik Johansson, meddelar att dom är överens 

om tagen och att Revisionsberättelse kommer att föreligga i god tid före föreslaget datum för årsmötet, dvs. den 

19 maj. 

 

c) Valberedningen – Lägesrapport 

Närvarande Bengt Öberg i Valberedningen meddelar att arbete med förslag till ny styrelse nu bör påbörjas, 

delvis med anledning av att JHSF:s sekreterare, Åke Myrberg, meddelat sin avgång från denna post vid 

kommande årsmöte. 

 

§ 9 UTMÄRKELSER 

- Förslag från klubbar/distrikt (kriterier SSF:s normer): 

http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/ 

 

Återkopplas till tidigare påbud att klubbar må inventera trotjänare som är berättigade till utmärkelser. Samma 

gäller distriktet. Förutsättningarna framgår av länk ovan. 

 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Sven-Olof meddelar att ”Skatteprocessen” fortgår, dvs. processen om ”Halva basbeloppsregeln” för 

arbetsgivaravgifter. Detta gäller förutom SSF, Stockholms SF m.fl. även Östersunds SS gällande 2014 års SM i 

snabbschack för Veteraner. Ur principiell synvinkel må även ÖSS haka på menar Sven-Olof, även om det gäller 

ett ringa belopp på drygt 1100 kr. 

 

§ 11 AVSLUTNING 

 

Sven-Olof tackar för ett givande möte och ledamöterna förklarar sig nöjda. Mötet avslutas med   

GOD JUL TILLÖNSKAS ALLA! 

 

- - - - - - - - - - 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Åke Myrberg 

Protokollförare 

 

Justeras    Justeras   

 

 

Sven-Olof Andersson  Jonas Sandbom   

Mötesordförande   Protokolljusterare 

http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/

