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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  
Organisationsnummer 893200-4628  2017-05-19 

 

 

Årsmöte 2017 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 

  
Datum Fredagen den 19 maj 2017   

Tid        Kl. 18:30-20:15  

Plats      Gamla Teatern, Ordenssalen, Thomégränd 20, Östersund 

 

Närvarande Sven-Olof Andersson  Östersunds SS 

 Åke Myrberg  Östersunds SS 

 Henrik Johansson  Östersunds SS  

 Bengt Öberg  Östersunds SS 

 Christer Mäki  Östersunds SS 

 Adrian Bohman Karlholm Östersunds SS  

 Thomas Frank  Östersunds SS 

 Jacob Lugner  Östersunds SS 

 Jesper Rhodin  Schack 88, Hammerdal 

 John Carlsson  Sonfjällsskolans SK, Hede 

  

§ 1 Årsmötet öppnas  

 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna och särskilt de långväga representanterna från 

Hammerdal respektive Hede välkomna till distriktets 83: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 

John Carlsson, Sonfjällsskolans SK, 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 2016 redovisas 708 medlemmar totalt i distriktet, varav 683 med huvudmedlemskap. Röstlängden, i 

händelse av votering under mötet, fastställs enligt nedan: 
 

Schack 88, Hammerdal Jesper Rhodin 3 röster 

Sonfjällsskolans SK John Carlsson 2 röster 

Östersunds SS  Tomas Frank 5 röster 

  Summa  10 röster 
 

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande  

 

Antecknas att slutlig kallelse och dagordning utsändes på hemsidan 19 april, dvs. en månad före årsmötet, vilket 

också är minimivillkor enligt stadgarna. Dessutom har årsmötesdatum publicerats i ÖP:s schackkrönika. 

Mötet anser att årsmötet är behörigen utlyst. 
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§ 6 Fastställande av dagordning 
 

Av Sven-Olof Andersson i mail utsänt förslag till dagordning (inklusive på hemsidan 19 april) fastställs, med 

tillägg av följande punkter under rubriken Övriga frågor: 

a) Namnfrågan vid byte från JSF till JHSF (Sven-Olof Andersson) 

b) SSF:s nya via TK publicerade Tävlingsbestämmelser (Sven-Olof Andersson) 

c) Attestrutiner för JHSF:s styrelse  (Sven-Olof Andersson) 

d) Swishkonto för JHSF   (Henrik Johansson) 

e) Ekonomihantering vid Schack4ans länsfinal (Henrik Johansson) 
 

§ 7 Anmälan av protokollet från föregående ordinarie årsmöte 2016-05-27 

 

Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar framförs beslutar mötet att utan erinran lägga detsamma 

till handlingarna. 

 

§ 8 a) Styrelsens årsredovisning för 2016 (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning)  

samt  

 b) Revisionsberättelse 
 

a) Verksamhetsberättelse 

Sven-Olof redogör för innehållet i den skriftliga delen av den verksamhetsberättelse som under denna dag 

mailats till medlemmarna.  

Med önskan om detaljjustering i originalversionen av antal medlemmar som redovisats, nya uppgifter per den 12 

maj ska ersätta dem som fanns per den 1 maj, och ett par övriga kompletteringar godkänner mötet med 

tacksamhet denna del av årsredovisningen. Denna läggs till handlingarna. 
 

Ekonomisk redogörelse inklusive inventarieförteckning 

Den av skattmästaren upprättade ekonomiska redovisningen godkänns utan erinran av mötet och läggs till 

handlingarna. 

 

b) Revisionsberättelse för 2016  

I revisorernas frånvaro genomläses via mail till medlemmarna utsänd revisionsberättelse.  

Den innehåller inget klander emot styrelsens förvaltning.  

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

ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.  

Revisionsberättelsen beslutas bli lagd till handlingarna 

 

§ 9 Beslut om Fastställande, Dispositioner och Ansvarsfrihet 

 

Årsmötet beslutar 

 

a) att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning 

b) att redovisat resultat, + 17 866.49 kr, balanseras i ny räkning 

c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-01-01--12-31. 

 

§ 10 Verksamhetsplan 2017/18 och budget 2017  
 

a) Skolschackverksamheten 

 

 Schack4an – Statistik, utvärdering 

Årsmötets samlade bedömning är att Schack4an-verksamheten har fungerat bra under det senaste läsåret 

2016/17. 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.  

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, via flera ledamöters uttalande, 

att en sådan är angelägen och om möjligt bör genomföras. Strävsamma Schack4an-profiler som John Carlsson, 
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Bo Wik och Anders Nylén kan hoppas på hjälp av Christer Alkerud, René Schiller med flera att starta upp en ny 

Schack4an-omgång till hösten. Och nestor Lennart Burman kan få tjänstgöra som mentor utan eget 

primäransvar, tycker årsmötet.   
 

b) Tävlingsverksamheten 2017/18 
 

 Sjakkfeiden mot Trondheim/Tröndelagen  
Sjakkfeiden 2017 är utlyst till den 26-27 augusti med Trondheim som värd. 

 

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

anmälningsmöjligheter för tävlingen, inklusive ev. Hurtigfeiden.  
 

 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.  

Preliminära datum som redan nu föreslås är följande: 

- DM i Snabbschack – Hammerdal söndag den 1 oktober 2017 

- Jämtcupen – Östersund torsdag den 28 december 2017 

- Långparti-DM – Östersund lördag-söndag den 6-7 januari 2018 

- Blixt-DM – Östersund tisdag 24 april, Hammerdal torsdag 26 april, Östersund tisdag 1 maj 2018 

Redan beslutad är den andra upplagan av Storsjödraget som 2017 kommer att arrangeras av JHSF den fredag-

söndag den 16-18 juni 2017 i ÖSS spellokal, Samuel Permans gata 37, Östersund. Närmare upplysningar ges på 

www.jh.schack . 
 

Någon av SSF sanktionerad GP-tävling är inte aktuell att arrangera i distriktet säsongen 2017/18. Sven-Olof 

meddelar att såvitt gäller SM 2018 är Östersund ett starkt alternativ enligt SSF, som även gjort inspektion. SSF 

har bett Destination Östersund lämna offerter på lokaler och logi m.m. SSF skulle behandla frågan om SM 2018 

vid styrelsemöte den 13-14 maj 2017. (Under hand har meddelats att Östersunds logipriser under juli månad är 

väl höga för att vara konkurrenskraftiga 2018 och att Destination Ösd är intresserad av offerter även för senare 

delen av juni alt. början av augusti./SOA)  
 

 Skolschackkommittén 

Skolschacktävlingar åvilar Skolschackskommittén. 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 
 

Bengt Öberg uppmanar fler att skriva inlägg på hemsidan för att den ska kännas som ett attraktivt 

kommunikationsforum på lokal nivå. 

 

d) Budget 2017    
 

Något reellt budgetförslag föreligger inte men rent översiktligt bedöms samma kostnadsnivå uppkomma 2017 

som 2016 för den ordinarie verksamheten. 

I likhet med föregående år uppmanas klubbar att hos JHSF ansöka om täckningsbidrag för allsvenskt deltagande 

respektive för lag i Länsserien. 2016/17 bifölls bidrag till anmälningsavgifter i Allsvenska serien med 100 % och 

för länsserielag utgick bidrag med 500 kr. 

 

§ 11 Propositioner, m.m.  
 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2018 

 

Oförändrade avgifter föreslås för 2018, dock med förbehåll att följa den justering av avgifter som föreslagits av 

SSF inför sommarens kongress i Stockholm. För seniorer föreslås där en höjning av avgift till riksförbundet med 

40 kr som steg ett av fem, dvs. ytterligare 40 kr höjning per år perioden 2019-22. 

 

Årsmötet beslutar, med ovanstående klausul, om följande årsavgifter för 2018: 

- 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) 

 

http://www.jh.schack/
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b) Övriga propositioner 

 

Inga övriga propositioner finns att behandla.  

Se dock föregående års årsmötesprotokoll på denna punkt: 

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. 
 

§ 13 Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2017 (intill tidpunkten för nästa 

årsmöte) 
 

Före årsmötet har Valberedningen låtit maildistribuera förslag till ordförande, styrelse och övriga funktionärer. 

 

Årsmötet väljer följande personer till styrelse och övriga funktioner:          
 

Ordförande  Sven-Olof Andersson, 1942, Östersunds SS omval (1 år) 

Vice ordförande  Bo Wik, 1948, Schack 88, Hammerdal (1 år kvar) 

Sekreterare       Adrian Bohman Karlholm, 1996, Östersunds SS nyval (2 år till 2019) 

Skattmästare      Henrik Johansson, 1977, Östersunds SS (1 år kvar) 

Övriga ledamöter Christer Mäki, 1954, Östersunds SS omval (2 år till 2019) 

  Jonas Wik, 1997, Schack 88, Hammerdal (1 år kvar) 

  John Carlsson, 1947, Sonfjällsskolans SK, Hede nyval (2 år till 2019) 

Suppleanter  Tomas Frank, 1955, Östersunds SS omval (1 år) 

  Jacob Lugner, 1998, Östersunds SS nyval (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) 

  Leif Eikeseth, Östersunds SS   nyval  (1 år) 
 

Tävlingskommitté    = Styrelsen 
 

Distriktsinstruktör Lennart Burman, Östersunds SS  omval 

 

Skolschackskommitté  Lennart Burman, Östersunds SS  omval 

  John Carlsson, Sonfjällsskolans SK  omval 

  Christer Alkerud, Sonfjällsskolan SK  nyval 

  Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

  Adrian Bohman Karlholm, Östersunds SS  omval 

  Anders Nylén, Östersunds SS   omval 

  Gunnar Hjorth, Östersunds SS   nyval 

     

LOREDO (Lokal regel- Gunnar Hjorth, Östersunds SS   omval 

och domarkommitté) Henrik Johansson, Östersunds SS (FIDE)  omval 

  Sven-Olof Andersson, Östersunds SS (FIDE)  omval 

  Lennart Burman, Östersunds SS (FIDE)  omval 

  Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval 

Registeransvariga Bengt Öberg, Östersunds SS   omval    

  (distriktsadministratör SSF:s medlemssystem) 

  Henrik Johansson, Östersunds SS   omval  
 

Webbansvarig  Bengt Öberg, Östersunds SS   omval 
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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  

   Adrian Bohman Karlholm 
 

 Val av firmatecknare förklaras omedelbart justerat. 
 

§ 14 Val av ombud till SSF:s kongress i Stockholm söndag 2017-07-09 

 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att utse ombud och ersättare för JHSF vid kommande kongress i Stockholm. 
 

§ 15 Propositioner och motioner till SSF:s kongress 2017-07-9 

 

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 2017   

 

Årsmötet konstaterar att inga nya skolschackklubbar tillkommit sedan december 2016. 

 

§ 17 Utmärkelser  
 

Här ber ordföranden  om årsmötets bifall att behandla § 18, Övriga frågor, före § 17 Utmärkelser. 

Årsmötet bifaller detta förslag. 

 

§ 18 Övriga ärenden, anmälda enligt § 6 ovan  
 

a) Namnfrågan. Fråga har ställts från myndighet om när och hur distriktsförbundet bytte identitet 

från Jämtlands Schackförbund, JSF, till Jämtland-Härjedalens Schackförbund, JHSF. Sven-Olof 

Andersson meddelar att det var någon gång i slutet av 90-talet. Åke Myrberg får årsmötets uppdrag att, 

så snart möjligt, leta bland gamla protokoll från 90-talets slut om där finns bokfört om, när och hur 

namnbytet skedde. 

 

b) TK:s tävlingsbestämmelser. Sven-Olof Andersson erinrar mötesdeltagare och alla övriga 

schackintresserade som läser protokoll att ständigt ta del av SSF:s hemsida www.schack.se för att se det 

senaste inom schacket samt, inte minst ta del av Tävlingskommitténs, TK:s, tävlingsbestämmelser för 

att inte tala om ”Schackslottet”. 

 

c) Attestrutiner. Sven-Olof Andersson meddelar åter att arbete pågår med rutiner för hur JHSF:s 

styrelse ska förfara med framför allt ekonomiska transaktioner och hur delegationsbeslut ska kunna 

fattas.  

Se även § 11 b) ovan. 

 

d) Swishkonto för JHSF. Henrik Johansson tar upp frågan och beskriver fördelar med eget 

Swischkonto för distriktsförbundet. Alltfler transaktioner utförs även ute i samhället med den 

funktionen när nu kontanthantering är på väg ut. Henrik övertygar årsmötet om att fördelarna överväger 

nackdelarna (bl.a. att varje transaktion kostar 2 kr för närvarande och en avtalskostnad på 500 kr per år) 

så till den grad att mötet ger Henrik i uppdrag att införskaffa ett Swishkontonummer (på företaget 

JHSF) så snart möjligt. Numret bör sedan tillkännages i schacklokaler och på hemsidan. 

  

e) Ekonomihantering vid Schack4ans länsfinal. Henrik Johansson föreslår att det, enligt honom, 

borde inrättas ett arrangörsbidrag som ersättning för bortfall av Schack4an-finalens startavgifter. Som 

exempel ges följande: Vid ett bidrag på 50 kr från JHSF till klubbarna vid varje påbörjat 10-tal S4-

juniorer skulle ÖSS erhålla storleksordningen 80x50 = 4000 kr och Schack 88 30x50 = 1500 kr. 

Årsmötet finner förslaget intressant men vill delegera till styrelsen att bearbeta förslaget ytterligare 

samt fatta beslut i frågan. 

 

 

http://www.schack.se/


6 

 

 

 

§ 17 Utmärkelser – igen! 

 

Distriktsordföranden för JHSF Sven-Olof Andersson tar till orda. 

Han önskar avtacka den mångårige schackfunktionären Åke Myrberg som inför detta årsmöte avsagt sig 

samtliga sina poster inom JHSF. Under applåder från deltagarna överlämnar Sven-Olof den alldeles nya boken 

Schack i Sverige 100 år och uttrycker därvid JHSF:s tacksamhet för Myrbergs mångåriga administrativa 

insatser för JHSF och som ordförande för ÖSS. 

Sven-Olof meddelar vidare att SSF under hand meddelat att Riltonkommittén bifallit förslag om att tilldela Åke 

Myrberg och Lennart Burman Riltonmedaljen vid kommande kongress den 9 juli i Stockholm. 

 

Under denna punkt meddelar Sven-Olof också att JHSF vill hedra eldsjälarna Bo Wik, John Carlsson, Anders 

Nylén och Lennart Burman för deras stora Schack4an-insatser under många år med att utdela boken Schack i 

Sverige 100 år även till dem. Då endast John är närvarande får han ensam ta emot alla deltagarnas applåder, 

liksom Jesper Rhodin som ombud för Bo Wik. Även ytterligare funktionärer kommer vid senare tillfälle i fråga 

för Jubileumsboken.  

 

§ 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. Samtliga av årsmötets 

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

 

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

 

Vid protokollet 

 

 

 

Åke Myrberg 

Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Sven-Olof Andersson   John Carlsson 

Mötesordförande  Justeringsman 


