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Östersunds Schacksällskap (ÖSS) Protokoll 

     2016-04-28, 05-11 och 26 

      

Årsmöte 2016  
 
Datum Torsdag 2016-04-28, onsdag 2016-05-11 samt torsdag 2016-05-26  

Tid Kl. 18:30-21:30, 17:00-18:00 respektive 18:30-20:30 

Plats  Schacksalongen, Samuel Permans gata 37, Östersund 

 

Närvarande Dag 1 – 2016-04-28: 

Åke Myrberg, Sven-Olof Andersson, Lennart Burman, Christer Mäki, Bengt 

Öberg, Henrik Johansson 

 

§ 1 Årsmötet öppnas  
Ordförande Åke Myrberg hälsar välkommen till Schacksällskapets årsmöte samt förklarar mötet 

öppnat. Då det före mötet konstateras att det varken finns Revisionsberättelse eller 

Valberedningens förslag till nya funktionärer tillgängliga vid mötet, beslutar mötet att behandla 

nedanstående punkter vid ett senare ”extra” årsmöte, vars datum får bestämmas senare under 

dagens möte. Dagens protokoll får därför kompletteras med nedan angivna punkter efter att det 

”extra” årsmötet har hållits. Punkter som bordläggs för dagen: 

 

 5 Verksamhetsberättelse 

 6 Ekonomisk redogörelse 

 7 Revisionsberättelse 

 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 9 Val av styrelse 

10 Val av revisorer 

11 Årsavgift  

15 Budget 

 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för årsmötet 
a) Åke Myrberg väljs till ordförande.  

b) Åke Myrberg väljs även till sekreterare 

c) Sven-Olof Andersson väljs till justeringsman 

 

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning 

Kallelsens Förslag till dagordning godkänns med följande tillägg under punkt 24 Övriga frågor: 

- Datum för ”extra” årsmöte 

- Sven-Olof Andersson: JH-IF/SISU temakväll onsdag 2016-05-11 om Idrott och integration. 

 

Ordföranden förklarar att, om någon av de tillagda punkterna föranleder beslut av något slag, så 

ska sådant kunna tas av årsmötet även om punkterna meddelats först nu. Utskickad dagordning var 

att se som ett förslag, vilket framgick av kallelsen. 

 

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte 2015-05-06 

- § 9 Val. Vakans på sekreterarposten. Konstateras att ingen ny utsetts under verksamhetsåret. 

Åke Myrberg har upprätthållit sekreterarskapet sedan senaste årsmötet. Mötet hoppas nu att 

Valberedningen inför det extra årsmötet kan komma med ett förslag 

- § 11 Årsavgift för 2016. I protokoll  har ÖSS beslutat att elever, aktiva i Schack4an under 

verksamhetsåret, får bli befriade från medlemsavgift. 

Diskuteras nu att också erbjuda de fåtal elever i åk 5 och åk 6, som ställer upp vid Schack4ans 

länsfinal och spelar individuellt mästerskap för 5or och 6or, att bli befriade från 

medlemsavgift under dessa år.  

Förslag till sådant beslut lämnas till behandling under § 11 årsavgifter på dagens dagordning  

- § 13 Schacklokalen. Meddelas att ÖSS genom att inte säga upp hyreskontrakt för spellokalen får 

en automatisk förlängning av kontraktet under tre år, närmare bestämt t.o.m. den 30 september 

2019. 
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- § 14 Skylt på vägg vid schacklokal. Konstateras att inget nytt hänt i frågan, dvs. ännu ingen skylt 

beställd. 

- § 15 Sponsring. Diskussion om ytterligare intäkter till klubben. Kan sponsring vara en 

möjlighet?  

Sven-Olof ger exempel på hur man vid Dragspelets dag kan erhålla mindre men goda bidrag 

genom kontakter och vädjanden. Något att ta efter menar SOA. 

- § 16 Motion till SSF. Nya lagstorlekar och reseersättning. Diskussion följde under denna punkt 

rörande, t.ex. fyrmanna- i stället för sexmannalag i division III och begränsa karensavdragen 

för SSF:s resebidrag till endast ett i stället för ett per lag för klubbar i Norrlandsdistrikten.  

- § 23 Klubbdator. Meddelar Henrik och Bengt att ingen åtgärd ännu vidtagits i denna fråga.  

 

Efter dessa erinringar och kommentarer från Årsmötesprotokoll 2015, godkänns protokollet av 

årsmötet och läggs till handlingarna. 

 

§§ 5-11 Bordläggs till session 2 för årsmötet 

 

§ 12 Motioner 

Inga motioner från medlemmar finns att behandla. 

Såvitt gäller eventuell motion till SSF angående lagstorlek och resebidrag i Allsvenskan finns inget 

färdigt förslag. Sven-Olof efterforskar den skrivning som var på gång 2014-2015. Dock är det för 

sent att nu lämna in motion till SSF-kongressen den 17 juli i Uppsala. 

 

§ 13 Schacklokalen  

Se under § 4. 

 

§ 14 Schackskylt – Webbsida – ”Det goda värdskapet”  

Beträffande schackskylt – se under § 4. 

Under denna punkt tas upp även behovet av ny dammsugare och ny kaffekokare av lämplig 

dimension och kvalitet för rationell hantering i samband med lagmatcher och andra större 

tävlingstillfällen. 

Webbsidan sköts förnämligt av Bengt Öberg – med tillskott nu också av ”Gunnars Hörna” 

(Gunnar Hjorth). 

”Det goda värdskapet” tar sikte på bemötandet av nya människor som kommer till spellokalen.  

Under denna punkt poängteras också de pedagogiska verktyg som nu finns ”på nätet”, såsom 

Schackslottet, lämpligt inte bara på klubben utan även i skolorna. Något att föra fram inte minst 

vid – eller såsom – introduktion i Schack4an! 

 

§ 15 Bordläggs till session 2 för årsmötet 

 

§ 16 Allsvenskt deltagande 2016/17 

Noteras att ÖSS deltar med tre lag i Allsvenskan kommande säsong. 

Lag och lagledare samt anmälningsavgifter: 

ÖSS lag I – Division I, Christer Mäki  7 500 kr  

ÖSS lag II – Division III, Bengt Öberg 2 000 kr 

ÖSS lag III – Division III, Tomas Frank 2 000 kr 

Härutöver räknas med att Länsserie ska genomföras även kommande säsong. 

 

Sven-Olof Andersson erinrar om JHSF-bidraget 2014/15 och 2015/16 för seriespelet, 50 % av 

anmälningsavgifterna och 500 kr per länsserielag, och att ÖSS skulle kunna föreslå fortsatt 

seriespelsbidrag 2016/17, eventuellt att ansöka om högre andel än 50 %. 

 

§ 17 Övrig tävlingsverksamhet 

Årsmötet beslutar hänskjuta frågan i sin helhet till styrelsen för beslut. 

Diskuteras inriktningen på klubbsammankomsterna, särskilt med avseende på ungdomarna. 

Framförs att upplägget skulle kunna vara ungefär som på skolorna – 15-20 minuters gemensamma 

övningar (jfr Schackslottet) och därefter praktiskt spel, gärna i tävlingsform. 

 

 

 

§ 18 Ungdomsledarutbildning 
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Årsmötet fattar vid detta tillfälle inget beslut om någon förestående ungdomsledarutbildning i 

klubbens regi eller med deltagare från klubben. Noteras det deltagande som brukar ske vid JHSF:s 

pedagogdagar, senast i januari i år med deltagare från skilda skolor och klubbar. 

 

§ 19 Ombud till JHSF:s årsmöte fredag 2016-05-27  

Årsmötet utser Lennart Burman att vara ombud för ÖSS ombud vid kommande distriktsårsmöte. 

 

§ 20 Genomförande av Schack4an 2015/16 – Erfarenheter  

Gås översiktligt igenom erfarenheterna från den gångna säsongen Schack4an. Fortsatt bra statistik 

på volymen skolor som önskat och fått introduktion. Kommuntävlingar och länsfinal med bra 

deltagarsiffror. Diskuteras fortsättningen och eventuell förändring av upplägg av 

introduktionsbesök/återbesök, vilka upplevs allt mer betungande och Lennart Burman önskar 

slippa/kraftigt minska sina samordningsuppgifter. Ingen vid sittande bord förklarar sig villig överta   

det totala ansvaret för Schack4an. Antecknas att det uppmärksammats att SSF för de distrikt som 

saknar eller har bristfälliga egna resurser svarar för utskick av Schack4an-portföljer direkt till 

skolorna med åtföljande instruktion för nyttjande av t.ex. Schackslottet. Det kan vara en väg att gå 

i förening med halvering av antalet besök, dvs. eliminera ”återbesöken”. Däremot bör resurs 

fortfarande finnas att genomföra kommuntävlingar och länsfinal.  

Beslutas att vi frågar SSF om erfarenheterna från hanteringen med direktutskick av spel etc. och 

att Åke kontaktar Kent Vänman. I övrigt utgör Schack i skolan och Schack4an en särskild punkt 

vid kommande årsmöte med JHSF. 

 

Ordförande Åke Myrberg riktar ett tack från klubben till i första hand Lennart Burman och Sven-

Olof Andersson och även till Lennarts bror John David Burman, som lagt ner stora personliga tids- 

och reseresurser för att sprida schackkunskap bland 4-orna såväl i Östersunds kommun som i länet. 

Inte att förglömma är även insatserna av John Carlsson (Härjedalens kommun), Anders Nylén (Åre 

kommun) och Bo Wik (Strömsunds kommun). 

I övrigt hänvisas behandlingen av Schack4an till distriktsårsmötet. 

 

§ 21 Medlemsrapportering till SSF – Utfall och rutiner 

Bengt Öberg, ansvarig för spelarregistreringar till SSF, anser att det i huvudsak fungerar bra men 

påpekar vikten av att anmäla respektive avföra spelare så snart förändring sker i klubbregistret. Det 

är alltid förenat med risker att i efterhand avgöra när den eller den medlemmen tillkommit eller 

lämnat klubben eller undvikit att betala medlemsavgift. Viss press att upprätthålla disciplinerna.  

Underskrifter från Schack4an-barn (medlemmar i skolschackklubbar respektive ÖSS) scannas in 

av Bengt. 

Bengt redovisar exempel på vissa tveksamheter rörande medlemskap i skolschackklubb alternativt 

traditionell schackklubb. SSF (Ofelia Eriksson) svarar enligt besked i brev 2016-03-21 för all 

medlemsregistrering för skolklubbarna som inte har med schackfyran att göra. 

 

§ 22 Sjakkfeiden 

Sven-Olof meddelar att han redan kontaktat Gamla Teatern med prisförfrågning m.m. samt efter 

dialog inom distriktet och med trönderna bokat lördag-söndag 10-11 september 2016, då det är 

JHSF/ÖSS tur att stå för värdskapet. Trönderna har accepterat speldatum och spelformer.  

Efter Bent Hestad är, liksom 2015, organisatören för trönderna Christian Laverton i Sör-Tröndelag 

Sjakkrets. 

Årsmötet ger Bengt Öberg i uppdrag att, liksom tidigare år, annonsera Sjakkfeiden på hemsidan 

samt upprätta anmälningsmöjligheter för densamma. Sven-Olof erinrar om att logga etc. för 

hotellen också bör finnas med. Gamla Teatern och Scandic City har gett förmånliga logivillkor och 

Gamla Teatern dessutom bra erbjudande för Ordenssalen och gemensam kvällsbuffé.  

 

§ 23 Övergång från LASK till ELO 

Det finns manual på SSFs hemsida. Formel reglerar förändringar.  

Fr.o.m. den 1 september har LASK-talen tappat i betydelse, dvs. man får rank 0 om ELO-tal 

saknas. Tre olika ELO-tal finns, Lång-, snabb- och blixtschack för varje spelare. 

ELO-rankade tävlingar ska senast en vecka i förväg anmälas till/registreras av SSF:s rating officer 

Tapio Tikkanen. 

 

 

§ 24 Övriga frågor 
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a) Länsfinalen i Schack4an – Lördag 2016-03-19 

Se även § 20.  

Det blev sammanlagt 144 deltagare i länsfinalerna i Schack4an, 5an och 6an, varav 127 i 

Schack4an och 17 i den sammanslagna Schack5an/6an. Fyra lag kvalificerade sig vidare till 

riksfinalen i Schack4an den 4 juni i Västerås. 

Det allmänna intrycket var att det gick bra – dessutom sista sportaktiviteten i Sporthallen innan 

stängning för radikal ombyggnad!  

 

b) Individuella Schack4an-mästaren – Lördag 2016-04-23  

Konstateras vara ett bra arrangemang, denna gång med hela 23 deltagare. Bra tidshållning, bra 

LOTTA-lottning, fint prisbord där alla deltagare och även funktionärer fick pris. 

 

c) Rapport från Länsserien 2015/16 -fortsättning 

Bengt Öberg meddelar att, om han får råda, så blir det en fortsättning 2016/17. Bengt menar att det 

är en bra tävling som ger lagkänsla och kan vara och är en plantskola för rekrytering till klubbens 

allsvenska lag. Sven-Olof upplyser om att bidrag för deltagande i Länsserien kan sökas hos JHSF 

– se vidare § 16. 

 

d) Bingolotto efter ändringen till abonnemang – Utfall  

Meddelas att abonnemangen fungerat fint. Av medlemmarna har i vart fall Sven-Olof Andersson, 

Lennart Burman och Henrik Johansson abonnemang. Av SOA:s tidigare fasta kunder har 

åtminstone tre fortsatt med löpande abonnemang med ÖSS som ”förmånstagare”. 

 

e) Domarutbildning – Aktualiserad fråga våren 2016  

Meddelas att SK Örnen, Örnsköldsvik, initierat lokal/regional domarutbildning och gjort 

intresseförfrågan hos Norrlandsdistrikten och tillställt SSF önskemålet. Arrangemangsprocess 

pågår. De gamla i gården Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Bo Wik och Lennart Burman 

har visat intresse för detta men fokus bör ligga på nya domare. Vidare har aviserat någon form av 

domarseminarium även i samband med SM-veckan i Uppsala. 

 

f) Inbjudan från JHIF/SISU  

Sven-Olof Andersson informerar om inbjudan till temakväll onsdagen den 11 maj 2016 på Clarion 

Grand Hotel, kl. 18-21, om Idrott och integration. Arrangör JH Idrottsförbund och SISU. SOA 

avser delta. 

 

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

 

Härefter ajourneras årsmötet och bestäms att session 2 genomförs onsdagen den 11 maj 2016, kl. 

17:00 i spellokalen på Samuel Permans gata 37 i Östersund. 

 

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

 

Vid protokollet   Justeras   

      

       

 

Åke Myrberg   Sven-Olof Andersson  

Mötesordförande & -sekreterare  Justeringsman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2016 – Session 2  



5 

 

 

Datum Onsdag 2016-05-11  

Tid Kl. 17:00-18:00  

Plats  Schacksalongen, Samuel Permans gata 37, Östersund 

 

Närvarande Dag 2 – 2016-05-11: 

Åke Myrberg, Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Bengt Öberg, Lennart 

Burman, Anders Nylén  

Förhinder Christer Mäki  

 
Vid årsmötets session 1 bestämdes att årsmötesförhandlingarna skulle återupptas för kvarstående, 

bordlagda punkter enligt dagordningen, dvs. §§ 5-11 samt 15. 

 

§ 1 b) Årsmötet, session 2, öppnas 

Åke Myrberg hälsar välkommen till detta ”extra” årsmöte, kallat session 2. Före behandlingen av 

uppskjutna punkter på dagordningen meddelar skattmästaren att Revisionsberättelse fortfarande 

saknas. Revisor Christer Johansson har under dagens kontaktats av Henrik där den förre uppgett att 

han på grund av tidsbrist inte upprättat revisionsberättelse till dagens dato. Detta, menar mötet, ger 

till följd 

- att punkterna 5-8 samt punkterna 11 och 15 inte kan behandlas idag 

- att Henrik får i uppdrag att be revisorerna att inom 14 dagar från nu upprätta och till honom 

överlämna Revisionsberättelse  

- att nytt datum för årsmöte, session 3, måste beslutas för att slutföra årsmötet  

- att de enda uppskjutna punkter som går att behandla idag är 9 Val av styrelse och funktionärer 

samt 10 Val av revisorer. 

 

§ 9 Val av styrelse och funktionärer 2016 samt firmatecknare 

Före val av styrelse och ledamöter har Valberedningen lämnat förslag till olika poster. Ytterligare 

förslag till styrelsekandidater tillkommer under mötet. 

 

Efter överläggning beslutar årsmötet att välja följande styrelse och funktionärer för 

verksamhetsåret 2016 fram till tidpunkten för nästa årsmöte:  

     pnr 

Ordförande  Åke Myrberg  460514-8255 omval 

Vice ordförande  Sven-Olof Andersson 420215-8210  omval 

Sekreterare  Adrian Bohman-Karlholm  960421-4255 nyval 

Kassör   Henrik Johansson 770909-8219 nyval 

Materialförvaltare  Bengt Öberg  670201-7853 omval 

 

Suppleanter  Christer Mäki  540710 nyval 

   Fabian Lorentzon 950406 nyval 

 

Ungdomskommitté Åke Myrberg s.k.  omval 

   Lennart Burman  omval 

   Olof Edler   omval 

   Bengt Öberg   omval 

   Adrian Bohman-Karlholm  omval 

   Anders Nylén   omval 

   Henrik Johansson  omval 

 

Registeransvariga  Åke Myrberg   omval Verksamhetsredovisning 

   Bengt Öberg   omval Ranking & Spelarregistrering 

   Lennart Burman  omval Registrering Schack4an 

Webbansvarig  Bengt Öberg   omval 

 

Valberedning  Anders Nylén s.k.  omval 

   Anders Åström   omval 

   Lennart Burman, kompletteringsval i § 9b nedan, nyval 

Firmateckning Styrelsen – två i förening av följande: ordf., vice ordf., kassör 

----- 
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Sven-Olof Andersson föreslår att vakant plats i Valberedningen ska behandlas och väljas med 

förhoppningsvis nytt namnförslag på kommande extra årsmöte, session 3. 

Mötet bifaller förslaget. 

 

§ 10 Val av revisorer 

Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag: 

 

Revisorer  Denis Puleshi 

   Christer Johansson 

Revisorssuppleant  Anders Åström 

 

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

 

Härefter ajourneras årsmötet och bestäms att session 3 genomförs torsdagen den 26 maj 2016, kl. 

18:30 i Schacksalongen på Samuel Permans gata 37 i Östersund. 

 

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

 

Vid protokollet   Justeras   

      

       

 

Åke Myrberg   Sven-Olof Andersson  

Mötesordförande & -sekreterare  Justeringsman 
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Årsmöte 2016 – Session 3  
 

Datum Torsdag 2016-05-26   

Tid Kl. 18:30-20:30 

Plats  Schacksalongen, Samuel Permans gata 37, Östersund 

 

Närvarande Dag 3 – 2016-05-26: 

Åke Myrberg, Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Bengt Öberg, Christer 

Mäki 

 
Vid årsmötets session 2 bestämdes att årsmötesförhandlingarna skulle återupptas för kvarstående, 

bordlagda punkter enligt dagordningen, dvs. §§ 5-8, 11 samt 15. Vidare en komplettering avseende 

Valberedningen, § 9. 

 

§ 1c) Årsmötet, session 3, öppnas 

Åke Myrberg hälsar välkommen till detta ”extraextra” årsmöte, kallat session 3. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse  

Den av tjänstgörande sekreteraren Åke Myrberg upprättade skriftliga delen av 

Verksamhetsberättelsen genomgås. Efter viss justering av text beträffande Grand Prix-avsnittet 

samt komplettering av resultatbilagor godkänner årsmötet med tacksamhet densamma. 

 

§ 6 Ekonomisk redogörelse 

Den av kassören Christer Mäki i samråd med JHSF:s skattmästare Henrik Johansson upprättade 

ekonomiska delen av verksamhetsberättelsen genomgås. 

Konstateras att bokfört resultat för 2015 är plus 14 900 kr jämfört med 2014, då bokfört resultat 

var minus på 10 700 kr. Två väsentliga förklaringar finns till det ojämna utfallet: 

- Ingen kostnad finns uppsatt för medlemsredovisning 2015 till JHSF/SSF (avseende 2014 års 

medlemskap), eftersom 2014 belastats med såväl 2013 års avgifter (betalda 2014) som för 

2014 beräknad skuld för medlemsavgifter till JHSF/SSF att betala 2015. För 2015 har 

motsvarande beräkning inte gjorts vid bokslutet utan med ”kontantmetod” bokförs avgifterna 

2016 när faktura erhållits.   

- Hyreskostnad för spellokalen har belastat 2014 med 6000 kr för mycket och 2015 med 6000 kr 

för litet.  

 

Föreslås och beslutas att en fotnot 5 tillförs redovisningen med förklaring om att kontantmetod 

används för kostnadspost Medlemsredovisning för 2015 (faktura 2016) samt att den bilaga som 

hänvisas till i fotnot 4 ska bifogas i Ekonomisk redovisning för ÖSS verksamhetsåret 2015 

(alternativt återges specificerad under fotnot 4). 

Efter beaktande av ovanstående och med beslutat tillägg förklarar sig årsmötet nöjd med 

redovisningen och de förklaringar som kassören gett. 

 

§ 7 Revisionsberättelse 

Den av vald revisor Christer Johansson upprättade och undertecknade Revisionsberättelsen 

genomgås. 

Denna befinns vara ren, dvs. inget klander riktas mot styrelsens förvaltning, samt föreslås 

ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015. 

 

Årsmötet beslutar  

- att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2015 

- att 2015 års vinst på 14 900:48 kr balanseras i ny räkning 

- att lägga Revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2015 

Årsmötet beslutar i enlighet med revisorns förslag, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2015. 

 

§ 9 b) Val av Valberedning, komplettering 

Återstående val från session 2 gäller en tredje person att utgöra Valberedning. 

På förslag av Sven-Olof Andersson väljs Lennart Burman in som ledamot av Valberedningen. 
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§ 11 Årsavgift för 2017 

Mötet beslutar om oförändrad årsavgift jämfört med 2016 för medlemskap i klubben ÖSS, 

nämligen för medlemmar 

0-5 år        0 kr 

6-18 år    50 kr 

19-25 år  150 kr 

från 26 år  600 kr, för aktiva spelare i tävlingsverksamhet 

Stödjande medlem 300 kr, berättigar ej till tävlingsspelande 

                 

              Läsår 

Aktiva elever i Schack4an 16/17     0 kr som är medlemmar i ÖSS 

Aktiva elever i Schack5an 16/17     0 kr ”-  

Aktiva elever i Schack6an 16/17     0 kr ”- 

Aktiva elever i Yes2Chess (åk5)     0 kr ”- 

Aktiva elever i motsv. för åk6     0 kr ”- 

 

Ovanstående beslut grundar sig på beslut om oförändrade avgifter i distriktsförbundet JHSF och i 

riksförbundet SSF, till vilka organisationer en del av årsavgiften ska betalas. Vid eventuellt beslut 

om höjning av avgifter i kommande distriktsårsmöte respektive kongress ska ovanstående 

årsavgifter för 2017 justeras i motsvarande grad med undantag för avgiftsfria kategorier. 

 

Medlemsavgift till JHSF och SSF ska dock av ÖSS betalas för samtliga medlemmar, även för 

avgiftsfria. 

 

Uppstår under verksamhetsåret sådan situation att t.ex. en 10-åring på hösten löser medlemsavgift 

på 50 kr men som senare under året kommer att spela Schack4an-tävlingen, ska klubben vara 

beredd att återbetala medlemsavgiften eftersom 10-åringen då tillhör en avgiftsfri kategori. 

Återbetalning sker efter begäran i varje enskilt fall.  

 

Vid deltagande i Schack4ans länsfinal kan anmälningsavgift komma att tas ut per elev enligt vad 

JHSF beslutar.   

 

§ 15 Budget – Ansökningar om bidrag hos kommunen 

 

a) På förslag av Åke Myrberg beslutas att klubben ansöker hos JHSF om bidrag till 

anmälningsavgifter till Allsvenskan och arrangemang av Länsserien 2016/17 enligt följande: 

o Ett lag division I, 70 % av avgiften på 7500 kr = 5 250 kr 

o Två lag division III, 70 % av avgiften på 2000 kr/lag = 2 800 k 

o Fyra lag i Länsserien (4 x 500)  = 2 000 kr 

b) På förslag av Åke Myrberg beslutas att spelavgift för månadsblixtar för seniorer > 25 år höjs 

från 30 till 40 kr. Fortfarande avgiftsfritt för juniorer upp till 25 år 

c) För särskild ungdomssatsning beslutas budgetera 6000 kr, avser resebidrag, deltagaravgifter 

m.m. 

d) På förslag av Sven-Olof Andersson beslutas att klubben ska ansöka hos kommunen om 

ekonomiskt bidrag till genomförande av Sjakkfeiden den 10-11 september (samarrangemang 

med JHSF) 

e) Beslutas att klubben hos SSF ska ansöka om nedsättning av anmälningsavgift för Allsvenskans 

div III:1, då antalet lag i gruppen f.n. är endast fyra och med hänvisning till sportsliga skäl. 

f) Beslutas att klubben hos SSF ska ansöka om befrielse från karensavdrag i division III:1 för lag i 

klubb som även har lag som deltar i högre division. Detta för att i någon mån utjämna 

sportsliga och ekonomiska nackdelar (långa resor och övernattningsbehov) och för att 

möjligen underlätta för fler lag att delta i nordligaste gruppen.   

 

Årsmötet uppdrar åt Bengt Öberg att i vederbörlig ordning ansöka om kommunalt aktivitetsstöd.  

 

§ 24 Övriga frågor 

Sven-Olof Andersson anmäler att han för klubbens del fortsatt bevakar och i förekommande fall 

initierar process vad avser de arbetsgivaravgifter (ca 1100 kr) som påförts klubben 2015 på 

prispengar vid arrangemanget september 2014 av Veteran-SM i snabbschack. Liknande ärenden 

rörande ”halva basbeloppsregeln” m.m. finns inom SSF, Stockholms Schackförbund m.fl. och 
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överklaganden väntas ske, antingen med pilotfall eller kollektivt. Klubben bevakar sin rätt inom 

fristen för omprövning och överklagande och i samråd med övriga intressenter i frågan, som är av 

stor principiell och ekonomisk betydelse för Schack-Sverige totalt. I grunden handlar det om 

tolkningen av begreppet idrottslig verksamhet och verksamhet tillhörande ”Riksidrottsförbundet 

eller därmed jämförlig organisation”. 

 

§ 25 Årsmötets avslutande 

Ordförande Åke Myrberg tackar deltagarna för visat intresse och avslutar kl 20:30 detta unika 

årsmöte som hållits vid tre olika tillfällen. 

 

 

Vid protokollet   Justeras   

      

       

 

Åke Myrberg   Sven-Olof Andersson  

Mötesordförande & -sekreterare  Justeringsman 

 

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

 


