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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  

      2018-06-19 
 

 

 

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll 
 

Nr 2018:1 (exkl. årsmötet)  
Datum Tisdagen den 19 juni 2018  
Tid Kl. 19:00-21:30 
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37     
 

Närvarande Styrelseledamöter  
 Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Christer Mäki, Christer Alkerud, 

Jesper Rhodin   
 Styrelsesuppleanter  
 - 

 Adjungerade 
 Lennart Burman (skolschackkommittén) 
 Bengt Öberg (kontaktperson medlemsregister, webbansvarig, valberedningsledamot) 
 Yngve Sundien, (klubbföreträdare, ordf. Östersunds SS) 

  
Förhindrade Styrelseledamöter 
 John Carlsson 
 Styrelsesuppleanter 
 Tomas Frank 
 Jakob Lugner  
 

§ 1  INLEDNING 
 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar deltagarna välkomna till mötet och förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Via mail utskickat förslag till dagordning fastställs.  
 

§ 3  VAL PROTOKOLLJUSTERARE JÄMTE ORDFÖRANDEN  
 

Sven-Olof Andersson väljs till ordförande för mötet och åtar sig att upprätta protokoll. 

Adrian Bohman Karlholm och Jesper Rhodin väljs till protokolljusterare. 
 

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL   
 

a) Protokoll 

Protokoll från senaste styrelsemötet 2017-12-20 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

b) Uppföljning av beslutspunkter – Kvarstående frågor  
Mötet anser att behov inte finns för särskild avstämning. I förekommande fall återkommer frågor vid dagens möte. 
 

§ 5 ÅRSMÖTET 2018-05-18 

 

a) Återkoppling 

Årsmötesprotokollet har sänts ut. Bengt Öberg avser skicka ut den slutliga verksamhetsberättelsen (VB) som ett 

”totaldokument”.  Såvitt avser årsmötesbeslutet, § 9, att undersöka (Anders Nylén och Henrik Johansson) eventuella 

möjligheter till bättre kapitalplacering meddelar Henrik negativt besked om förmånligare räntevillkor.   
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b) Konstituering av styrelsen 
Årsmötesprotokollet utvisar valda ledamöter (ordförande och sex ytterligare ledamöter) samt övriga funktionärer. I en 

del fall saknas tänkta roller för de valda (vice ordförande och sekreterare). På posten som distriktsinstruktör fanns inget 

förslag. Av de valda är för närvarande ingen villig att åta sig nämnda roller, varför förslag väcks att styrelsen kan 

adjungera andra personer. Såvitt avser sekreterarposten som innehafts av Adrian Bohman Karlholm studerar han på 

annan ort de närmaste åren men kvarstår i styrelsen och kan delta ”på distans” samt på hemmaplan vid besök. Förslag 

väcks om att tillfråga tidigare sekreteraren Åke Myrberg om eventuell adjungering vid förfall för Adrian. 

Beträffande vice ordförande har Sven-Olof tillfrågat Per-Olov Larsson om hans intresse och möjlighet att fungera som 

adjungerad vice ordförande, vilket han accepterat. 

 

Beslutas att styrelsen m.fl. konstituerar sig enligt följande: 

• Ordförande (vald av årsmötet) Sven-Olof Andersson  

• Vice ordförande   Vakant; adjungeras Per-Olov Larsson 

• Sekreterare   Adrian Bohman Karlholm; valberedningen tillfrågar Åke Myrberg om  

eventuell adjungering 

• Skattmästare   Henrik Johansson 

• Distriktsinstruktör  Vakant; inget namnförslag finns 

• Skolschackskommittén  Enligt årsmötesbeslut: Lennart Burman, John Carlsson, Christer Alkerud,  

      Bo Wik, Anders Nylén (jfr även årsmötesprotokollet, § 10 b) 

• D:o ytterligare resurs   Ingemar Olofsson, Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson (prio Schack4an  

                     för nämnda trio)           

 

c) Inventering av punkter som hänsköts till styrelsen eller kommitté 
Intet att anteckna utöver vad som framgår av övriga paragrafer i detta protokoll.. 
 

§ 6 JHSF-OMBUD VID SSF-KONGRESSEN 2018-07-01 I STOCKHOLM 
 

Sven-Olof Andersson och Henrik Johansson valdes vid årsmötet att vara JHSF:s representanter vid  

SSF-kongressen. Distriktet har två ombudsröster.  
 
§ 7 SSF-KONGRESSEN 2018-07-01 
 

a) Motion att ta ställning till 

Inga motioner har presenterats. Rapport förväntas dock på ÖSS-motionen förra året rörande Allsvenska seriesystemet. 

 

b) Propositioner att ta ställning till 

• Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 
Mötet beslutar föreslå bifall till den föreslagna medlemsavgiftshöjningen till SSF på 40 kr, dvs. från 240 till 280 kr. 

JHSF hade samma ställningstagande förra året, då kongressen avslog motsvarande proposition med röstsiffrorna 33-29. 

 

c) Övriga ärenden enligt kongressdagordningen 

Här noteras särskilt valberedningens förslag om val av ny ordförande och tre nya styrelseledamöter, bl.a. avgår Per-

Olov Larsson. Utöver de presentationer som ges i kongresshandlingarna meddelar Sven-Olof att såväl nuvarande 

ordförande, som inte avsagt sig omval, som valberedningens nye kandidat ringt och ”kampanjat”. Mötet diskuterar den 

något känsliga frågan ur olika aspekter – främst känner man inte till den nye kandidaten Ted Gemzell särskilt väl. 

Sammanfattningsvis anser mötet att företräde bör ges för valberedningens förslag. JHSF-ombuden får dock anpassa sin 

röstning efter hur dialogen/argumentation utfaller vid kongressen. 

 

Beslutas 

- att JHSF-ombuden i valfrågor bör beakta mötets inriktning enligt ovan att ge företräde till valberedningens förslag 

- att beroende på vad som framkommer vid kongressen ges ombuden möjlighet att anpassa sin röstning efter detta.     

 

§ 8 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE PLANERING 2017/18 
 

a) Skolpedagogdag tisdag 2018-09-18 med riksinstruktören Jesper Hall  
Sven-Olof meddelar att inbjudan till pedagog-/introduktionsdagen tisdagen den 18 september 2018 avses sändas ut till 

skolorna av SSF-kansliet. Lokal har bokats av Sven-Olof – Gamla Teatern, Torget (en trappa ner).  

Dialog pågår med SSF om utformningen av samtidig inbjudan till kommande säsongs Schack4an. 
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b) Schack4an 2017/18 samt 2018/19 

Kort resumé görs av den gångna säsongens Schack4an-verksamhet, som utföll bra. Kommuntävlingar kunde dock inte 

genomföras. Länsfinalen blev i senaste laget. Statistikuppgifter finns i JHSF:s verksamhetsberättelse för 2017. 

Årsmötet (protokollet § 10 a) menade att distriktet må fortsätta bedriva Schack4an-verksamhet även under 2018/19. 

Inriktningen bör emellertid vara att skolorna själva ska bedriva schackpedagogiken mer självständigt och kontinuerligt. 

Sven-Olof har pågående dialog med SSF om utformningen av inbjudan till Schack4an och i vad mån viss centralisering 

kan ske rörande samordnad hantering av intresseanmälningar till pedagogdagen och Schack4an.  

Beträffande resurser åberopas årsmötesprotokollet och den geografiska ansvars-/kontaktpersonfördelningen av 

ledamöterna i Skolschackskommittén. Här noteras bra täckning för kommunerna Strömsund, Åre och Härjedalen men 

sämre för Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund.  

Ingemar Olofsson och Yngve Sundien anmäler tacksamt intresse att förstärka Skolschackskommittén. Christer Alkerud 

anmäler tacksamt att han kan åta sig större administrativ roll i Schack4an-verksamheten och gärna länssamordningen av 

intresseanmälningar.      

.  

Beslutas 

- att Skolschackskommittén får planera Schack4an-verksamheten kommande säsong utifrån ovan redovisade premisser 

- att till kommittén adjungeras Ingemar Olofsson och Yngve Sundien, förutom JHSF-ordföranden 

- att Sven-Olof till SSF framför önskemålet om i första hand centralisering av intresseanmälningar till Pedagogdag + S4 

- att om centralisering till SSF-kansliet inte kan genomföras utse Christer Alkerud som länssamordnare/mottagare av 

intresseanmälningar till Schack4an för vidare distribution till lokala kontaktpersoner/genomförare 

- att länsfinalen 2019 i Schack4an preliminärt bör genomföras lördagen den 6 eller 13 april, i första hand den 6 april 

- att frågan om kommuntävlingar får anstå för dagen; kräver en kommunvis inventering av resursbehov/-tillgång 

- att vid Pedagogdagen den 18 september bör så många som möjligt av våra egna schackfunktionärer delta.  
 

c) Schack4an-mästaren – En tävling som tarvar distriktskval 
Mötet noterar att årets Schack4an-mästaren lockade 10 deltagare (2017 = 4; 2016 = 23). Till riksfinalen den 30 juni i 

Ronneby är fem JHSF-spelare kvalificerade. 

 

Beslutas 

- att även 2019 genomföra den individuella tävlingen Schack4an-mästaren 

- att marknadsföring bör ske och i vart fall i nära anslutning till länsfinalen i Schack4an. 
 

d) Schack5/6an (alt. Skollag-DM) m.fl. ungdomstävlingar (Skolschackskommittén) 
Sedan tidigare spelas Schack5/6an som anordnas samtidigt som länsfinalen i Schack4an.  

 

Beslutas 

- att bedriva åtminstone samma verksamhet som tidigare när det gäller ungdomstävlingar. 
 

e) Internet-lagtävlingar – Sikta mot stjärnorna (lågstadiet) + Yes2Chess (5-or och 6-or) 
Noteras att följande tävlingar finns och som rönt relativt stort intresse bland skolor i länet: 

- Sikta mot stjärnorna (lågstadiet) 

- Yes2Chess (femte- respektive sjätteklassare) 

Dessa tävlingar genererar med SSF:s goda minne en hel del nya skolschackklubbar ute i Sverige och i länet, då varje 

klass/lag som regel också bildar en klubb och spelar under sådant namn. 

 

f) Ekonomi 
Skattmästare Henrik Johansson rapporterar. Noteras  

- att SSF-faktura på medlemsavgifter för 2017 erhållits och betalts; vidare att JHSF fakturerat klubbarna   

- att ekonomin fortsatt ser bra ut och i huvudsak i paritet med fjolårets ställning vid motsvarande tidpunkt 

- att regionförbundsbidrag influtit med 95 850 kr (samma som förra året)  

- att SSF-bidrag (klubbidrag) erhållits med 13 374 kr (förra året 12 225 kr) 

- att serveringen i anslutning till länsfinalen i Schack4an gav brutto 6 365 kr (förra året 8 030 kr) 

- att antalet ungdomsmedlemmar hittills 2018 är 370 och antalet klubbar hela 32, varav ”traditionella” oförändrat tre 

- att ansökan om regionförbundsbidrag för 2019 i vanlig ordning görs av Sven-Olof senast den 31 oktober 2018 

- att berörda klubbar hos JHSF söker dels s.k. verksamhetsbidrag (jfr förra året), dels bidrag för anmälningsavgifter i 

Allsvenska serien med 100 % och bidrag för länsserielag med 500 kr/lag.  
 

g) Sjakkfeiden lördag-söndag 2017-08-26—27 – Trondheim  
Sjakkfeiden spelas i år i Östersund. Bengt Öberg meddelar att Sjakkfeidens hemsida kommer att göras i ordning. Där 

kommer han tillsammans med norska lagledaren att ta emot anmälningar till Sjakkfeiden. 
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h) DM-tävlingar m.m. 
 

Beslutas 

- att Öppna DM i snabbschack 2018 integreras med Sjakkfeiden 25-26 augusti, dvs. Hurtigfeiden söndag 2018-08-26 

- att Jämtcupen spelas i Östersund torsdag 2018-12-27 

- att individuella DM spelas i Östersund lördag-söndag 2019-01-05—06 

- att Blixt-DM spelas preliminärt i Östersund tisdag 14 maj, Hammerdal torsdag 16 maj och Östersund tisdag 21 maj. 

- att Storsjödraget spelas även 2019, preliminärt under juni månad och i lokal av minst årets storlek (GT, Ordenssalen) 

 
i) Storsjödraget  

Antecknas det goda utfallet i år och övriga intressanta fakta: 

- Rekorddeltagande – 38 spelare (2017 = 20; 2016 = 10) 

- 12 norrmän, 16 spelare från länet, övriga 10 från Halmstad i söder och uppåt längs ostkusten 

- Fin feedback för arrangemangen av alla tillresande och lokal m.m. av lämplig storlek (Gamla Teatern, Ordenssalen) 

- Distriktsrekord för livesändning – 12 partier samtidigt: Livemaster Henrik Johansson 

- 66 partier kan laddas ner för genomspelning på ChessResults.com 

- Distriktsrekord (?) för långpartier – hela 143 drag varade partiet mellan normannen Arild Edin Monsoy och Bengt 

Öberg, ÖSS. Partiet varade 5,5 timmar! 

 

Till kommande år kan tävlingen tillåtas expandera ytterligare enligt JHSF/ÖSS och dess med den äran operativt 

”Storsjödragsansvariga” Bengt Öberg och Henrik Johansson. Antecknas att tydliggörande kan behöva göras i inbjudan 

av bl.a. ratinggrupper och eventuella veteranklasser samt priser. Dylikt bör i god tid förankras i JHSF/ÖSS-styrelserna. 

 

j) Lokalen Biblioteksgatan 37 – Några spörsmål? 
Åberopas årsmötesprotokollet, § 18 c) beträffande rensningsbehov och iordningställande av material för överlämning 

till Föreningsarkivet.  

 
k) Övriga rapporter (respektive klubb- eller ortsföreträdare) 

• Sven-Olof rapporterar beträffande intresseanmälan för anordnande av Veteran-SM i snabbschack att tävlingen 

tilldelats Lunds ASK. Vissa frågeställningar från oss till SSF/Mats Sjödin besvarades aldrig. Därefter har 

Sven-Olof vid samtal med TK-ordföranden Håkan Jalling poängterat att det är väl tunnsått med arrangemang 

av viss dignitet norr om Dalälven. 

• Jesper redovisar från Schack 88 att det är 30-årsjubileum i år för klubben – närmare bestämt den 8/8. Planer 

finns på något event/Öppet Hus e.dyl., kanske i samband med Joelmässan. Jubileumsturnering? 

• Christer Mäki rapporterar beträffande kommande Allsvenska serie att programförslag kommit från Bo Nyberg. 

Det ser acceptabelt ut och förhoppningen är att det något så när ska passa in så vi kan nyttja våra norska 

förstärkningar. Gunnar Hjorth har som bekant gjort spelarövergång till Sundsvall/Fagervik. 

.  
§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Intet att anteckna. 

 

§ 10 AVSLUTNING 
 
Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. 
- - - - - - - - - - 
Vid protokollet 
 

 
Sven-Olof Andersson 

Ordförande, Protokollförare 
 
Justeras     Justeras   
 
 

Adrian Bohman Karlholm    Jesper Rhodin   
Protokolljusterare     Protokolljusterare 


