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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  
Organisationsnummer 893200-4628  2018-05-18 

 

 

 

Årsmöte 2018 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 

  
Datum Fredagen den 18 maj 2018 

Tid        Kl. 18:00-21:00 

Plats      Gamla Teatern, Thoméegränd 20, Östersund 

 

Närvarande Sven-Olof Andersson  Östersunds SS 

 Bo Wik  Schack 88, Hammerdal  

 Jesper Rhodin  Schack 88, Hammerdal 

 Marie Henriksson  Schack 88, Hammerdal 

 Yngve Sundien  Östersunds SS 

 Henrik Johansson  Östersunds SS  

 Bengt Öberg  Östersunds SS 

 Christer Mäki  Östersunds SS 

 Lennart Burman  Östersunds SS 

 Ingemar Olofsson  Östersunds SS 

 Anders Nylén  Östersunds SS 

 Peter Mozelius  Östersunds SS (fr.o.m. § 12) 

 

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS  

 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna välkomna till distriktets 84:e 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 

Anders Nylén, Östersunds SS, väljs. 
 

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

Bo Wik, Schack 88, Hammerdal, 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. 

Röstlängden, i händelse av votering under mötet, fastställs enligt nedan: 
 

Schack 88, Hammerdal Jesper Rhodin 3 röster 

Östersunds SS  Yngve Sundien 5 röster 

  Summa  8 röster 
 

§ 5 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 

 

Datum för årsmötet, 2018-05-18, nämndes första gången i till medlemmarna delgivet styrelseprotokoll från 

2017-12-20.  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 fastställs, med tillägg av följande punkter under 

rubriken Övriga frågor: 

a) GDPR – EU-lagstiftning gällande personuppgifter (Sven-Olof Andersson) 

b) Schack för funktionshindrade  (Marie Henriksson, Schack 88 i Hammerdal ) 
 

§ 7  ANMÄLAN AV PROTOKOLLET FRÅN FÖREGÅENDE ORDINARIE ÅRSMÖTE 

2017-05-19 

 

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

till handlingarna. 

 

§ 8 ÅRSREDOVISNING FÖR 2017 

 a) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning    

 b) Revisionsberättelse 
 

a) Verksamhetsberättelse 

Sven-Olof redogör för innehållet i den skriftliga delen av den verksamhetsberättelse som mejlats till 

medlemmarna.  

Mötet godkänner med tacksamhet denna del av årsredovisningen som läggs till handlingarna. 
 

Ekonomisk redogörelse inklusive inventarieförteckning 

Den av skattmästaren Henrik Johansson upprättade ekonomiska redovisningen godkänns utan erinran av mötet 

och läggs till handlingarna. 

 

b) Revisionsberättelse för 2017 

I revisorernas frånvaro föredrar Sven-Olof 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 2017.  

Revisionsberättelsen beslutas bli lagd till handlingarna 

 

§ 9 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT 

ANSVARSFRIHET 

 

Årsmötet beslutar: 

a) att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning 

b) att redovisat resultat, + 22 507,51 kronor, balanseras i ny räkning 

c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01--12-31. 

 

Under denna punkt diskuteras olika sätt att placera kapitalbehållningen, f.n. uppemot 300 tkr. Olika åsikter 

framförs men inga beslut tas. Möjligheten att få åtminstone en liten ränta kommer att undersökas av Anders 

Nylén och Henrik Johansson. Därvid gäller fortfarande att som ideell organisation undvika riskfylld placering 

(aktier, fonder) och fortsatt placera i bank. 

 

§ 10 VERKSAMHETSPLAN 2018/19 OCH BUDGET 2018 
 

a) Skolschackverksamheten 

 

 Schack4an  

Vi befinner oss i en generationsväxlingsfas på ledarsidan. Årsmötet anser det ändå angeläget att fortsätta satsa på 

skoltävlingen Schack4an. Viss oro för framtiden uttrycktes eftersom tävlingen kräver en hel del engagemang och 

arbete. Eftersom antalet tillgängliga funktionärer är begränsat, är det önskvärt att pedagoger på skolorna sköter 

så mycket som möjligt av den grundläggande schackutbildningen. I sammanhanget ska dock inte värdet av att 

mer schackkunniga personer gör besök i klasserna glömmas bort. Många barn är ivriga att lära sig mer om 

schack och de kunskaper som förmedlas brukar sprida sig snabbt.  

 

En negativ faktor senaste säsongen var att kommuntävlingar inte genomfördes. Det ansågs bli alltför 

arbetskrävande att organisera för Lennart och Sven-Olof. 
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En positiv utveckling var att klass-/deltagarregistrering och lottning av Schack4ans länsfinal samt Schack56an 

kunde skötas av lokala förmågor, främst Christer Alkerud med bistånd av Henrik Johansson. Bra jobbat! 

 

Bo Wik åtar sig att under kommande säsong besöka alla intresserade skolor i Strömsunds kommun och kanske 

ytterligare några skolor om det passar med resor han gör i jobbet. 

 

John Carlsson kommer att introducera schack vid skolor i Härjedalen. John hoppas på ett större intresse än det 

som visades under läsåret 2017/18. (Enligt e-post-kommunikation med protokollföraren.) 

 

Anders Nylén åtar sig att under kommande säsong sköta kontakter med skolorna och klassbesöken i Åre 

kommun(PS – Sven-Olof anmäler att efter årsmötet har bestämts att pedagogdagen blir tisdagen den 18 

september /lokal Torget på Gamla Teatern/ .) 

. Det brukar handla om fyra skolor, Duved, Mörsil, Racklöfska i Järpen och Stamgärde i Undersåker. Besök vid 

skolorna i Hallen och Kall har också gjorts vissa år. 

 

Lennart Burman, som under tiotalet år med framgång organiserat Schack4an i Jämtland och Härjedalen 

tillsammans med Sven-Olof, anser sig inte längre kunna vara huvudadministratör och ”spindeln i nätet” som 

kontaktperson för intresseanmälningar och introduktionsbesök.  

 

Ingemar Olofsson och Yngve Sundien antyder att de skulle kunna ta över en del av de uppgifter som Lennart 

Burman har utfört. Detta kräver dock att de får instruktioner av bland andra Lennart Burman om vad som 

behöver göras. Sven-Olof nämner de kontakter han haft med SSF/Kent Vänman om möjligheten att SSF-kansliet 

åtar sig vissa administrativa uppgifter som stöd för behövande distrikt, exempelvis utöver utskick av inbjudan 

även mottagande av intresseanmälningar och utskick av ”gratisportföljerna” med 5-6 kompletta spel direkt till 

skolor som anmält sig. 

 

Det låga deltagandet i den individuella tävlingen Schackfyranmästaren diskuteras (fyra deltagare 2017). Här 

påtar sig distriktet visst ansvar och har satsat på bättre marknadsföring till kommande tävling, i morgon 19 maj, 

då ett tiotal anmält deltagande. 

 

Under hösten 2018 planeras en utbildnings-/inspirationsdag för pedagoger under ledning av riksinstruktören 

Jesper Hall. Preliminärt datum för denna är den 20 september. Årsmötet diskuterar lämpliga tillvägagångssätt för 

att locka många deltagare. Sven-Olof tar upp en idé att inbjudan till Schack4an skulle kunna kombineras med 

inbjudan till pedagogdagen och på något sätt understryka vikten av att skolor som är fortsatt intresserade av 

Schack4an också sänder representant till pedagogdagen. 

(PS – Sven-Olof anmäler att efter årsmötet har bestämts att pedagogdagen genomförs tisdagen den 18 

september på Gamla Teatern, lokal Torget.) 

 

SSF:s kansli ansvarar för medlemsregistreringen i skolschackklubbarna. 
 

b) Tävlingsverksamheten 2017/18 
 

 Sjakkfeiden mot Trondheim/Tröndelagen  
Årets Sjakkfeid kommer att äga rum i Östersund. På grund av svårigheter att boka lämplig spellokal har datum 

ännu inte fastställts men fejden brukar utkämpas i augusti eller september. 

 

Årsmötet uppdrar åt Bengt Öberg att, när datum för Schackfejden är bestämt, annonsera evenemanget på 

hemsidan samt upprätta anmälningsmöjligheter för tävlingen, inklusive eventuellt Hurtigfeiden.  
(PS – Sven-Olof anmäler efter årsmötet att Sjakkfeiden får genomföras helgen 25-26 augusti i stället för tidigare 

planerade 1-2 september. Detta på grund av tillgängligheten av Ordenssalen på Gamla Teatern.) 

 

 DM-tävlingar 

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

besluta om detaljer och datum för Långparti-DM, Blixt-DM, DM i snabbschack samt Jämtcupen. Eventuellt 

kommer SM i snabbschack för veteraner att spelas i Östersund någon gång under hösten 2018. Intresseanmälan 

har i alla fall lämnats till SSF gemensamt för JHSF och ÖSS. 

 

Redan beslutat är att den tredje upplagan av Storsjödraget  kommer att spelas på Gamla Teatern i Östersund den 

15-17 juni 2018.  Närmare upplysningar finns på www.jh.schack.se/jamtland. 
 
 

http://www.jh.schack.se/jamtland
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 Skolschackskommittén 

Skolschacktävlingar åvilar Skolschackskommittén. I praktiken har hittills styrelsen tillsammans med kommittén 

beslutat om och svarat för dessa med lokalt förankrade ledamöter som värdefullt stöd i arbetet. Så väntas ske 

även kommande verksamhetsår. 

 

d) Budget 2018    
 

Något reellt budgetförslag föreligger inte men rent översiktligt bedöms samma kostnadsnivå uppkomma 2018 

som 2017 för den ordinarie verksamheten. 

I likhet med föregående år uppmanas klubbar att hos JHSF ansöka om dels s.k. verksamhetsbidrag (jfr förra 

året), dels bidrag för anmälningsavgifter i Allsvenska serien med 100 % och för länsserielag med 500 kr. 

 

§ 11 PROPOSITIONER M.M.   
 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2019 

 

Oförändrade avgifter föreslås för 2019, dock med förbehåll att följa den justering av avgifter som kan komma att 

beslutas av SSF vid sommarens kongress 2018-07-01  i Ronneby. 

 

Årsmötet beslutar, med ovanstående klausul, om följande årsavgifter för 2019: 

- Medlem >26 år 270 kr till JHSF varav 240 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). 

 

b) Övriga propositioner 

 

Inga övriga propositioner finns att behandla. Se dock denna reglering om firmateckning och attest som lagts till 

efter årsmötet och utgör en ”gammal” fråga. Regleringen är likalydande med den som skrivits in i senaste 

årsmötesprotokollet för Östersunds SS: 

 

I anslutning till årsmötet och justeringen av årsmötesprotokollet har överenskommits följande reglering: 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden jämte annan ledamot. Vid förfall för 

ordföranden träder vice ordföranden in i dennes ställe. 

 Attestregler: Till föreningen ställda fakturor eller andra betalningskrav attesteras av kassören själv. Vid 

utbetalning överstigande 3 000 kr eller om utbetalningen avser kassören själv erfordras dock ordförandens eller 

vice ordförandens attest. 

 
 

§ 12  MOTIONER 
 

En motion har framlagts av Schack 88 i Hammerdal, gm ordföranden Bo Wik. Motionen går i korthet ut på att 

JHSF inte längre ska betala startavgiften för de skolklasser som deltar i Schackfyrans riksfinal. I sammanhanget 

ska nämnas att avgiften, som ursprungligen var 1 000 kr, nyligen har höjts till 2 500 kronor. Motionen 

diskuteras, bl.a. mot bakgrund av beslutet 2013 på motion av Bengt Öberg. Styrelsen har yttrat sig och anger 

bl.a. ett kompromissförslag/rekommendation att bidrag till deltagande i riksfinal i Schack4an begränsas till 

ursprungliga 1 000 kr/klass för 2019. Schack 88 anser sig kunna ansluta sig till detta.  

 

Beslutas 

- att med delvis bifall till motionen och enligt styrelsens rekommendation begränsa bidraget för deltagande i 

riksfinal i Schack4an till 1 000 kr/klass för 2019 

- att bidragsgivning från JHSF är en årlig budgetfråga. 
 

§ 13 VAL AV ORDFÖRANDE RESP. ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER M.FL. FÖR 2018 

(Intill tidpunkten för nästa årsmöte) 

 

- Valberedningens förslag – Se Bilaga 1  

Beslutas i enlighet med redovisning i Bilaga 2. 

 Posterna som vice ordförande och sekreterare kommer att fördelas senare.  

 Val av firmatecknare förklaras omedelbart justerat. 
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§ 14 VAL AV OMBUD TILL SSF:s KONGRESS I RONNEBY SÖNDAG 2018-07-01 

 

Till ombud vid SSF:s kongress i Ronneby söndag 2018-07-01 utses Sven-Olof Andersson och Henrik Johansson. 
 

§ 15 PROPOSITIONER OCH MOTIONER SSF:s KONGRESS SÖNDAG 2018-07-01 

 

Årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att behandla SSF:s propositioner och till SSF inkomna motioner, så att 

ombuden har stöd för sin röstning vid kongressen. Kongressen kommer bland annat att ta ställning till 

valberedningens förslag avseende ny ordförande och en del nya styrelseledamöter för Sveriges Schackförbund. 

Vidare återkommer styrelsen med en proposition om höjning av medlemsavgiften med 40 kr, från 240 till 280 kr. 
  

§ 16 NYA SKOLSCHACKKLUBBAR 2017   

 

Bengt rapporterar att en ny skolschackklubb tillkommit sedan december 2017, Fjällsjöskolans SK i Backe. Detta 

som komplement till den digra listan över skolschackklubbar som finns i verksamhetsberättelsen. Klubbar som 

inrättas bl.a. för de Internetbaserade skoltävlingarna Yes2Chess (för femmor och sexor) och Sikta mot stjärnorna 

(för lågstadiet). 

   

§ 17 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR 

 

Sven-Olof noterar att ”i vanlig ordning” har någon inventering inte skett av därtill förtjänta mottagare av Collijn-

plaketter. Här torde skaran ha växt betydligt eftersom det var länge sedan sådan inventering gjordes. 

Sven-Olof avtackar muntligen Bo Wik, mångårig ledamot och vice ordförande i JHSF-styrelsen, samt Jonas Wik 

som numera vistas på annan ort. Vidare Lennart Burman som avträder från posten som distriktsinstruktör. 

Nämnda mångåriga trotjänare har tidigare fått SSF:s jubileumsbok men utlovas nu blommor, eller åtminstone 

blomstercheck, vilket missats att inhandlas inför årsmötet! 

  

§ 18 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

a) GDPR – Dataskyddsförordningen  

Årsmötesdeltagarna delges kort information om GDPR, som är ny EU-lagstiftning rörande insamling och lagring 

av personuppgifter. Se även SSF:s webbsida för närmare information: http://www.schack.se/dataskyddspolicy/ 

 

b) Schack för funktionshindrade 

Marie Henriksson, Schack 88 i Hammerdal, tar upp frågan om schack för funktionshindrade. Frågan diskuteras 

kort, bland annat nämns att några av förbundets medlemmar deltagit som domare/funktionärer vid Sveriges 

Synskadades Schackförbunds tävlingar. 

 

c) Kanslilokalerna 

Under mötet nämns behovet av städning/rensning i lokalen på Samuel Permans Gata 37 i Östersund. 

Genomgången ska även utmynna i iordningställande och överlämning av material till Föreningsarkivet, där 

JHSF är medlem och med rätt för klubbarna att ansluta med sina arkivalier. Se tidigare beslut härom. 

 

§ 19 ÅRSMÖTET AVSLUTAS 

 

Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet kl 21:00. 

 

Epilog: 

Efter avslutat årsmöte aväts i gemytlig samvaro en subventionerad (100 kr/kuvert) buffé i Gamla Teaterns fina 

restaurang. Därefter höll Peter Mozelius ett intressant föredrag, Homo ludens – Den spelande människan.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schack.se/dataskyddspolicy/
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Vid protokollet 

 

 

 

Anders Nylén 

Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Sven-Olof Andersson   Bo Wik 

Mötesordförande  Protokolljusterare 

 

 

 

BILAGOR 

1 Valberedningens förslag 

2 Val av styrelse m.fl. funktionärer    

(Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse tidigare utsända) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförande Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval 1 år

Vice ordförande

Sekreterare

Skattmästare Henrik Johansson, Östersunds SS omval 2 år

Övriga ledamöter Christer Mäki, Östersunds SS vald 1 år

Adrian Bohman Karlholm, Östersunds SS vald 1 år

John Carlsson, Sonfjällsskolans SK vald 1 år

Christer Alkerud, Sonfjällsskolans SK nyval 2 år

Jesper Rhodin, Schack 88, Hammerdal nyval 2 år

Styrelsesuppleant Tomas Frank, Östersunds SS omval 1 år

Jakob Lugner, Östersunds SS omval 1 år

Adjungerade Varje klubb får adjungera en representant till varje styrelsemöte, 

dock utan rösträtt

Revisorer Bo Sundell, Östersunds SS omval

Jonas Sandbom, Bräcke SS omval

Revisorssuppleant Per Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal omval

Leif Eikeseth, Östersunds SS omval

Tävlingskommittè Styrelsen

Distriktsinstruktör Lennart Burman, Östersunds SS omval

Skolschackkommittè John Carlsson, Sonfjällsskolans SK omval

Christer Alkerud, Sonfjällsskolans SK omval

Lennart Burman, Östersunds SS omval

Bo Wik, Schack 88, Hammerdal omval

Anders Nylén, Östersunds SS omval

LOREDO omval

Henrik Johansson, Östersunds SS omval

Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval

Lennart Burman, Östersunds SS omval

Bo Wik, Schack 88, Hammerdal omval

Registeransvariga Distriktsadmin SSFs medlemssystem

Bengt Öberg, Östersunds SS omval

Henrik Johansson, Östersunds SS omval

Webbansvarig Bengt Öberg, Östersunds SS omval

Valberedningen Bengt Öberg,Östersunds SS, sammankallande

Stefan Karlsson, Schack 88, Hammerdal

Firmateckning Styrelsen - minst två i förening av ordförande, vice ordförande, 

skattmästare o sekreterare.

Valberedningens förslag av styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer vid

Jämtland-Härjedalens Schackförbunds årsmöte, fredag 2018-05-18
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JHSF-STYRELSEN M.FL. ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2018-05-18 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG – Se Bilaga 1  

Funktion 

 

Namn, födelseår Förening Period 

(Vald intill 

årsmötet) 

Ant. 

Årsmötet 2018-05-18 

Ordförande  

Protokollförare 

Protokolljusterare 

 

Sven-Olof Andersson 

Anders Nylén 

Bo Wik 

   

Styrelsen       
Ordförande  

6 övriga ledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

2 suppleanter    

 

Sven-Olof Andersson, 1942 

Inget förslag av valberedningen 

Inget förslag av valberedningen 

Henrik Johansson, 1977 

Adrian Bohman Karlholm, 1996 

Christer Mäki, 1954 

John Carlsson, 1947 

Christer Alkerud, 1966 

Jesper Rhodin, 1996 

Tomas Frank, 1955 

Jakob Lugner, 1998 

 

ÖSS 

 

 

ÖSS 

ÖSS 

ÖSS 

Sonfj. SK 

Sonfj. SK 

Schack 88 

ÖSS 

ÖSS 

 

Årsvis 

 

 

2020 

2019 

2019 

2019 

2020 

2020 

Årsvis 

Årsvis 

 

Omval 

(Vice ordf.) 

(Sekreterare) 

(Kassör), Omval 

 

 

 

Nyval 

Nyval 

Omval 

Omval 

Revisorer 

Ordinarie 

 

Suppleanter 

 

Jonas Sandbom 

Bo Sundell 

Per-Jonas Wik 

Leif Eikeseth 

 

Bräcke SS 

ÖSS 

Schack 88 

ÖSS 

Årsvis 

 

 

 

 

 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

Tävlingskommitté Styrelsen  Årsvis  

Distriktsinstruktör Vakant  Årsvis LB har avsagt sig 

omval 

Skolschackskommitté 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Burman 

John Carlsson 

Christer Alkerud 

Bo Wik 

Anders Nylén 

 

ÖSS 

Sonfj. SK 

Sonfj. SK 

Schack 88 

ÖSS 

Årsvis  

S4  

S4 Härjedalens kn 

S4 

S4 Strömsunds kn 

S4 Åre kn  

LOREDO 

Lokal regel- och 

domarkommitté 

 

 

 

Henrik Johansson 

Sven-Olof Andersson 

Lennart Burman 

Bo Wik 

 

ÖSS 

ÖSS 

ÖSS 

Schack 88 

Årsvis  

(FIDE) 

(FIDE) 

(FIDE) 

Registeransvariga 

Inkl, SSF:s medlems-

system 

 

Bengt Öberg 

Henrik Johansson 

 

ÖSS 

ÖSS 

Årsvis  

Kontaktperson SSF 

 

Webbansvarig Bengt Öberg ÖSS Årsvis  

Valberedningen 

x ledamöter    

 

Bengt Öberg, 1967 

Stefan Karlsson, 1958 

 

ÖSS 

Schack 88 

Årsvis 

 

 

Sammankallande 

Firmateckning,  

se § 11 b) 

= Styrelsen alt. 

ordföranden/vice 

ordföranden plus 

annan ledamot  

 

Se valda personer enligt ovan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


