
 

Protokoll fört vid Östersunds Schacksällskaps årsmöte  

tisdag 26 mars 2013 klockan 19.00–21.00. 

Plats: Klubblokalen Sporthallen, Östersund 

Närvarande: Åke Myrberg, Sven-Olof Andersson, Lennart Burman, Christer 

Mäki, Bengt Öberg, Adrian Bohman Karlholm och Henrik Johansson. 

 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Åke Myrberg förklarar årsmötet öppnat. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av justeringsman  

Mötet väljer Åke Myrberg till årsmötesordförande och Lennart Burman till 

sekreterare. Till justeringsman väljs Christer Mäki. 

 

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning  

Mötet beslutar att godkänna utsänt förslag till dagordning.  

 

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte  

Ordförande Åke Myrberg läser upp årsmötesprotokoll från 2012-04-18. Mötet 

beslutar att med godkännande lägga årsmötesprotokollet till handlingarna. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse  

Uppläses styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.  

Mötet beslutar därefter att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna. 

 

§ 6 Ekonomisk redogörelse  

Uppläses den ekonomiska redogörelsen för år 2012. Rapporteras att  

Sällskapet redovisar en vinst på 13.516 kronor, vilket i första hand beror på SSF:s 

utbetalda fadderbidrag för skolschackklubbar, vilka inbringade 10.500 kronor till 

sällskapet.  

Mötet uttalar önskemål inför kommande år att fler rubriker och noteringar bör 

finnas i den ekonomiska redogörelsen för att mer exakt beskriva utfallet av 

inkomster och utgifter. Vidare diskuteras möjligheten att förändra hanteringen av 

plusgirot och i stället övergå till hantering över internet. Inget besluts tas i frågan. 

Mötet beslutar därefter att med godkännande lägga den ekonomiska redogörelsen 

till handlingarna. 

 

§ 7 Revisionsberättelse  

I revisorernas frånvaro läser Åke Myrberg upp den av revisorerna undertecknade 

Revisionsberättelsen. Den bedöms ren av mötet. Däri föreslås också ansvarsfrihet 

för styrelsen för verksamhetsåret 2012. Dock finns ett skrivfel i dateringen av 

berättelsen som ser aningen slarvigt ut, vilket Åke Myrberg åtar sig att fixa detta 

med revisorerna.  
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§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2012  

Mötet beslutar  

a t t  fastställa balans och resultaträkning i enlighet med revisorernas 

rekommendationer 

a t t  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med 

revisorernas rekommendationer. 

 

§ 9 Val av styrelse och funktionärer fram till årsmötet 2014  

Ordförande Åke Myrberg, omval    

Vice ordförande Sven-Olof Andersson, omval   

Kassör Christer Mäki, omval    

Sekreterare Lennart Burman, omval    

Materialförvaltare Bengt Öberg, omval    

Suppleanter Henrik Johansson, nyval    

 Adrian Bohman Karlholm, nyval  

  

Skolschackkommittè Åke Myrberg, sammankallande, omval   

 Lennart Burman, omval    

 Ulf Persson, omval    

 Bengt Öberg, omval    

 Adrian Bohman Karlholm, omval   

 Ulf Hedin, omval     

 Anders Nylén, omval    

 Henrik Johansson, omval    

Registeransvariga Åke Myrberg, omval Verksamhetsredovisning  

 Bengt Öberg, nyval Ranking   

 Lennart Burman, omval Schack4an juniorer 

 Ulf Persson, omval Övriga medlemmar samt  

  spelarregistreringar  

Webbansvarig Ulf Persson, omval    

Valberedning Bengt Öberg, sammankallande    

 Anders Nylén     

Firmateckning Styrelsen – minst två i förening av följande: ordförande,  

 vice ordförande, kassör, sekreterare. 

 

§ 10 Val av revisorer fram till årsmötet 2014 

Revisorer Anton Silfver, nyval     

 Christer Johansson, omval    

Revisorssuppleant Ulf Persson, nyval    

 

§ 11 Årsavgift för 2014  

Mötet beslutar att avgifterna för medlemskap i Östersunds Schacksällskap 2014 

ska vara oförändrade: 550 kronor för seniorer, 250 kronor för stödjande 

medlemmar (lika för tillfällig seriespelare), oförändrat 100 kronor för 19–25 år 

och likaså oförändrat 50 kronor för medlemmar 0–18.  
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§ 12 Motioner – nya skolklubbar – mål och ansvar  

Inga motioner har lämnats in till årsmötet; däremot informerar Bengt Öberg om 

en motion med fyra delförslag som inlämnats till JHSF:s årsmöte.  

Motionen handlar om att aktivera Klubb-bidraget från SSF och syftar till att 

stimulera verksamheter, klubbar och dess medlemmar i vårt distriktsförbund. 

Förhoppningen är också att uppmuntra medlems-registreringar; registreringar 

betydelsefulla för såväl Sveriges Schackförbund, vårt distriktsförbund och inte 

minst den enskilde medlemmen.  

De fyra delförslagen är: 1) Stöd till klasslag samt skollag som representerar JHSF 

i riksfinaler av Schack4an samt Skollag-SM. 2) Underlätta nystart samt övergång 

från skolschackklubb till traditionell schackklubb. 3) Schackur samt övrig 

Material till Skolschackklubbar och 4) Tidskrift för Schack till företrädare av 

skolschackklubbar.  

Då motionen ställts till JHSF:s årsmöte fattas inga beslut i frågan. 

Ordförande Åke Myrberg rapporterar att fem nya skolklubbar bildats i länet: 

Parkskolans SK och Treälvskolans SK i Östersunds kommun, Hallens SK i Åre 

kommun och Kvarnbackskolan Löparen och Kvarnbackskolan Springaren i 

Krokoms kommun. 

Frågan om mål och ansvar gällande skolklubbarna överlämnas till JHSF:s 

årsmöte. 

 

§ 13 Digitalur – verkställning av beslut 121203, 20 ur 

Mötet beslutar att inköpa 20 digitalur av märket DGT 2010.  

Samtidigt beslutar mötet att söka bidrag från JHSF för nämnda inköp sedan de väl 

effektuerats.  

 

§ 14 Nya lokalen Samuel Permansgata 37, 1 februari 2013. Upprustning med 

mera. 

Ordförande Åke Myrberg rapporterar att renoveringen av lokalen ännu inte 

kommit i gång på grund av att förra föreningen var sen med sin flyttning. 

Proffsrenovering ska nu ske och hyreskontrakt skrivas under av två 

styrelsemedlemmar i förening.  

Tyvärr har förseningen inneburit att Sporthallens klubblokal måste förlängas; 

troligen vårsäsongen ut. 

Sven-Olof Andersson påtalar möjligheten att behålla Sporthallens klubblokal för 

ungdomsverksamhet.   

Beslutas att styrelsen undersöker möjligheten att erhålla investeringsbidrag och 

drift- och underhållsbidrag för den nya lokalen. 

 

§ 15 Budget – ansökningar om bidrag från kommunen. 

Mötet beslutar att avsätta 6.000 kronor i budget till ungdomskommitten. Varje 

medlem som deltar i av SSF bidragsberättigade aktiviteter ersätts med minst 250 

kronor.  

Mötet beslutar även att Verksamhetsbidrag ska sökas, viket inte skett de senaste 

två åren. 
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§ 16 Allsvenskt deltagande 2013/14   

Bengt Öberg rapporterar att frågan om Allvenskt deltagande 2013/2014 svävar i 

luften för närvarande. Eventuellt ska Schack 88 anmäla ett eget lag i div. III, 

vilket nog medför att ÖSS inte klarar av något andralag i div. II. 

 

 Eventuellt kommer dessutom Ytterhogdal att bilda egen klubb. Schack 88 håller 

sitt årsmöte 10 april och då kommer förhoppningsvis dimmorna att lätta. En 

försiktig gissning tyder på ett lag i div. II och två – eventuellt tre – lag i div III.  

Uppdras åt kassören att betala in startavgiften till SSF när den dagen kommer. 

 

§ 17 Övrig tävlingsverksamhet.  

Mötet bordlägger frågan om övrig tävlingsversamhet. 

 

§ 18 Ungdomsledarutbildning  

Paragrafen ungdomsledarutbildning var inte förberedd varför mötet bordlägger 

frågan. 

 

§ 19 Ombud till JHSF:s årsmöte 5 april 2013. 

Mötet beslutar att Ulf Persson blir sällskapets ombud. 

 

§ 20 Genomförande av Schack4an 2012/13 – erfarenheter.  

Lennart Burman rapporterar att arbetet med Schack4an rullat friktionsfritt. 500 

elever fördelade på 25 klasser fick intruduktionsbesök och återbesök och sju 

kommuntävlingar genomfördes vilket samlade 24 klasser. Mötet uttalar en varm 

eloge till de idogt stretande pensionärerna Lennart Burman och Sven-Olof 

Andersson, där även Bo Wik, Anders Nylén och David Burman deltog. 

 

§ 21 Rapportering av medlemmar mm till SSF – utfall och rutiner.  

Bengt rapporterar att medlemsrapporteringen i stort sett fungerar bra men 

problem kan uppstå när spelare ska rapporteras för deltagande i Allsvenskt spel. 

Blir det falskt alarm – det vill säga att spelarna inte deltar i vare sig Allsvenskt 

spel eller i klubbverksamhet – tvingas sällskapet ändå betala medlemsavgiften till 

SSF. Förlustaffär med andra ord. 

Vidare diskuterades möjligheten att registrera Schack4an-eleverna redan vid 

introduktionsbesöket under höstterminen, eventuellt med nollavgift. Men eftersom 

eleverna också ska registreras som medlemmar vid länsfinalen skulle det innebära 

att samma elever blev registrerade som medlemmar både höst- och vårterminen, 

vilket föreföll en aning tveksamt. Inget beslut i frågan. 

 

§ 22 Övriga frågor 

a) Schack4an-finalen 23 mars 2013  

Lennart Burman rapporterar om länsfinalen i schack4an, som i år samlade 143 

deltagare, fördelade på 16 skolor. 

 Tävlingen avlöpte helt friktionfritt men deltagarantalet innebär en ny 

minskning från rekordåret 2011 som samlade 306 spelare. Fjolårets siffra var 

155 deltagare så årets minskning stannade vid tolv deltagare. Även 

schack56orna backade från 23 deltagare till nio.  
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b) Bingolotto – fortsättning?  

Mötet beslutar att sällskapet satsar på att sälja Bingolotter ett år till!  

 

c) Rapport från Länsserien 11/12.  

Bengt rapporterar att fyra ÖSS-lag och ett lag från Hammerdal deltog i 

turneringen. Här bör särskilt framhållas bra spel från Lag VIII som bestod av 

elever från Vidarskolan på Frösön. 

 

d) Deltagande i Sjakkfejden i Trondhein 2013  

Mötet beslutar att delta i Sjakkfejden 2013, givetvis under förutsättning att 

våra Trönderbröder och -systrar kommer med en inbjudan. 

  

e) Regionförbundet.  

Sven-Olof Andersson rapporterar om Regionförbundets ungdomsdagar på 

Folkets hus lördag 27 mars.  

  

§ 23 Avslutning 

Omvalde ordföranden Åke Myrberg tackar för väl genomförda förhandlingar 

samt för ett konstruktivt årsmöte. Mötet avslutas kl 21.00. 

 

 

 

 

Vid protokollet Ordförande  Justeras  

 

    

      

      

Lennart Burman Åke Myrberg  Christer Mäki  

mötessekreterare ordförande  justeringsman 

 

*************************************************************** 

 

 


