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Östersunds Schacksällskap (ÖSS) PROTOKOLL 
 2014-04-03 
 

 

 

 Årsmöte 2014 med Östersunds Schacksällskap (ÖSS) 
 

Datum Torsdagen den 3 april 2014 

Tid Kl. 18.30–23.00 

Plats Klubblokalen Sam Permans gata 37 

 

Närvarande  Åke Myrberg 

 Lennart Burman 

 Henrik Johansson 

 Bengt Öberg 

 Christer Mäki 

 Adrian Boman Karlholm 

 

 

 

§ 1 Årsmötet öppnas  

 

Ordförande Åke Myrberg hälsar de närvarande hjärtligt välkomna till Östersunds Schacksällskap. 

Åke Myrberg förklarar årsmötet öppnat. 

 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för årsmötet 

 

a) Åke Myrberg väljs till ordförande för årsmötet. 
 

b) Lennart Burman väljs till sekreterare för årsmötet.  
 

c) Bengt Öberg väljs till justeringsman för årsmötet. 

 

§ 3  Fastställande av dagordning 
 

Av Åke Myrberg utsänt förslag till dagordning godkänns. 

 

§ 4 Protokoll föregående årsmöte 
 

Protokollet från föregående årsmöte läses upp och läggs till handlingarna. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 

Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns. 

 

§ 6 Ekonomisk redogörelse 
 

Åke Myrberg konstaterar att 2013 blivit ett dyrt år för sällskapet, till stor del beroende på förseningar i nya 

lokalen vilket medfört att klubben tvingats betala hyreskostnader även för lokalen i Sporthallen. Allsvenska 

serien blev närmast katastrofalt dyr delvis beroende på grund av regeländringar som införts av SSF. Årsmötet 

beslutar att sällskapets skuld till kassören regleras snaras. 

 

§ 7 Revisionsberättelse 
 

På grund av att två av de tre revisorer som valdes vid förra årsmötet avflyttat från länet har revisionen utförts 

enbart av auktoriserade revisor Krister Johansson. Årsmötet uttalar sin åsikt att det godkänner att endast en 

revisor reviderat och lägger Revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 
 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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§ 9 Val av styrelse och funktionärer från nu till nästa årsmöte 
 

Årsmötet väljer följande personer till styrelse och övriga funktioner: 
 

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, omval  

 Adrian Bohman Karlholm, omval  

Skolschackkommittè Åke Myrberg, sammankallande, omval  

 Lennart Burman, omval  

 Olof Edler, nyval  

 Bengt Öberg, omval  

 Adrian Bohman Karlholm, omval  

 Ulf Hedin, omval  

 Anders Nylén, omval  

 Henrik Johansson, omval  

Registeransvariga Åke Myrberg, omval Verksamhetsredovisning 

 Bengt Öberg, omval Ranking & Spelarregistreringar 

 Lennart Burman, omval Registrering Schack4an juniorer 

Webbansvarig Bengt Öberg, nyval  

Valberedning Anders Nylén, sammankallande  

 Anders Åström  

 Irja Hippe Runsten  

Firmateckning Styrelsen - minst två i förening av följande. ordförande, v ordf., kassör, sekr. 

 

§ 10 Val av revisorer 

Revisorer Denis Puleshi, nyval 

 

Christer Johansson, omval 

Revisorssuppleant Anders Åström, nyval 

 

§ 11 Årsavgift för 2015 
 

Årsmötet beslutar att årsavgiften för 2015 blir för medlemmar 

0–5 år fritt,  

6–18 år 50 kronor,  

19–25 år 150 kronor,   

från 26 år 300 kronor – gäller stödjande medlem  

från 26 år 600 kronor - gäller deltagande i klubbmästerskap, allsvenskan m.m.  

 

§ 12 Motioner – nya skolklubbar – mål och ansvar  
 

Inga motioner har lämnats in till årsmötet. Inga nya skolklubbar har startats. Policy-frågorna arbetar Åke 

Myrberg fortfarande med.  

 

§ 13 Öppen punkt…  
 

a) Åke Myrberg rapporterar att JHSF:s årsmöte ska hållas fredag den 25 april och inte den 23 april som av 

misstag meddelats. 

b) Årsmötet diskuterar Sven-Olof Anderssons förslag/frågeställning om S4-barn även i traditionell klubb skulle 

kunna ha 0-avgift. Skolorna lär på sina håll ha administrativa problem med att själva ta ut anmälningsavgift till 

länsfinalen, dock löses det till och från via föräldrar. Fördelen med förslaget är att länsfinalen då kan spelas på en 

skoldag. Det skulle – framför allt för Östersundsskolornas del – sannolikt betyda att fler ungdomar kommer att 

delta vilket i sin tur medför flera medlemmar. Årsmötet behandlar frågan och uttalar som sin åsikt att 

Länsfinalen enbart fungerar på lördagar på grund av funktionärsfrågan samt skolmatsfrågan. Inget beslut i 

frågan. 

c) Årsmötet diskuterar om motion skall skicka till SSF:s kongress om de ogynnsamma resebidragen som införts 

i Allsvenskan – förhöjda karensavdrag etc. I vad mån medverkar detta till åtskilliga vakanta platser i 

seriesystemet? Återgång till gamla karensavdraget (100 mil per lag), karensavdrag på klubb- i stället för lagnivå? 
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Slopa karensavdrag från och med division II i norrlandsgrupper? Årsmötet kommer dock inte till skott om 

huruvida någon motion skall skickas i ärendet. 

d) Årsmötet diskuterar fråga från Sven-Olof Andersson om varför ersättning av fika etc. belastat JHSF. Varje 

förening borde väl rätteligen själv svara för dylika utgifter, liksom i Allsvenskan? Årsmötet beslutar att 

klubbarna själva betalar för fikabröd men kan i efterhand söka bidrag för utgifterna från JHSF. 

e) Årsmötet diskuterar fråga från Sven-Olof Andersson om Seriebidrag. I länsserien – och kanske uppåt – spelar 

ungdomar och det bör naturligtvis uppmuntras. Resor är en belastning och allsvenska bidragen är som synes 

små. En diskussionspunkt kan vara i vad mån JHSF inom ramen för regelsystemet för regionbidrag kan tillåta sig 

att stötta klubbar med ungdomar som deltar i seriesystemet enligt någon viss mall. Årsmötet beslutar att bidrag i 

så fall får sökas av JHSF. 

f) Årsmötet beslutar att behålla de gamla betänketiderna och blixtzonerna i månadsblixtarna. 

g) Årsmötet diskuteras fråga från Sven-Olof Andersson om ÖSS kan ta på sig att arrangera Veteran-SM i 

snabbschack i höst. En – enligt Sven-Olof – behändig turnering. Årsmötet förklarar sig försiktigt positiv men vill 

veta mer om förutsättningarna för en eventuell inbjudan. 

h) Årsmötet avslår fråga från Sven-Olof Andersson om ÖSS är villigt att ansöka om SM.  

 

§ 14 Schacklokalen Samuel Permans gata 37 från 1 feb 2013. Ordningsregler. Städning  
 

Åke Myrberg påtalar vikten av att medlemmarna sköter ordning, diskning och städning i klubblokalen.   

Årsmötet beslutar att inköpa en kaffebryggare. Christer Mäki utses att undersöka vilka prisvärda och bra 

bryggare som finns på marknaden. 

Mötet diskuterar även problem – och kommande problem – med mängden av materiel som ansamlas i lokalen. 

Inga beslut i frågan. 

 

§ 15 Budget, ansökningar om bidrag hos kommunen 
 

Årsmötet beslutar att budgetera 6000 kronor till Skolschackkommittén. 

Bengt Öberg rapporterar om sajten Idrottonline som Sällskapet sannolikt kommer att ansluta sig till för att 

framgent kunna söka det lokala aktivitetsstödet hos kommunen.  

 

§ 16 Allsvenskt deltagande 2014/15 
 

Lång diskussion om allsvenska serien. Ulf Persson har flyttat till Skåne; kommer han att fortsätta att spela för 

sällskapet? Kommer PO Larsson att fortsätta att spela för sällskapet? Kommer sällskapet att ha råd med att betala 

resorna för Gunnar Hjorth? Schack 88 var aviserat att de ställer upp med ett eget lag 2014/2015 vilket innebär att 

inget av ÖSS-lagen kan använda sig av de spelarna.  

Sällskapet beslutar preliminärt att anmäla fyra lag till seriespelet. Christer Mäki anmäler avvikande uppfattning 

och ifrågasätter om spelarantalet kan räcka till fyra lag. Anmälningstiden är den 10 maj och lagledarna måste till 

den tiden vara klar över vilka spelare som ställer upp.  

 

§ 17 Övrig tävlingsverksamhet 
 

Årsmötet fattar inga beslut i frågan.  

 

§ 18 Ungdomsledarutbildning 
 

Årsmötet fattar inga beslut i frågan. 

 

§ 19 Ombud till JHSF:s årsmöte 25 april 2014  
 

Till sällskapets ombud till JHSF:s årsmöte utses Lennart Burman. 

 

§ 20 Genomförande av Schack4an 2013/14 – erfarenheter. Eventuell fortsättning? 
 

Lennart Burman rapporterar att Schack4an 2013-2014 varit ett bra år. 32 anmälda klasser fördelade på 555 

elever. Länsfinalen samlade 205 elever fördelade på 20 lag. vilket var en ökning från 2013 som samlade 143 

deltagare på 16 skolor.  

Östersundstävlingen samlade 197 elever fördelade på 13 skolor vilket var en ökning från 2013 som samlade 115 

elever fördelade på 7 skolor.  
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Både Östersundstävlingen och Länsfinalen genomfördes med lottningshjälp av Niklas Sidmar och övriga 

kommuntävlingar avlöpte också helt friktionsfritt. Lennart Burman förklarar sig beredd att jobba med 

Schack4an i vart fall ett år till. 

 

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

Årsmötet dryftar problem med medlemmar som blivit registrerade men inte betalat klubbavgiften. Det innebär 

att ÖSS ändå tvingas betala avgiften till JHSH och SSF, en kostnad som för 2013 sannolikt blir på ca 3 600 kr 

(och utebliven bruttointäkt för ÖSS på ca 8 860 kr)!   

Ett problem här är att spelare måste registreras för allsvenskt spel före januarirondens start. Årsmötet  framhåller 

vikten av att registeransvarige Bengt Öberg och kassör Christer Mäki hålla noggrann kontroll på när – och om – 

pengarna kommer in via medlemsblock eller postgirot.  

 

§ 22 Övriga frågor 
 

a) Schack4an-finalen 22 mars 2014 – utfall 
 

Frågan behandlades i sin helhet under punkt 20. 
 

b) Bingolotto – fortsättning? 
 

På grund av Sällskapets osäkra ekonomi beslutar årsmötet att fortsätta med Bingolotto ännu ett år. Christer Mäki 

förklarar sig beredd att ta hand om lotterna som föregående år. 

 

c) Rapport från Länsserien 13/14 
 

Bengt Öberg rapporterar att Länsserien har samlat många spelsugna unga denna säsong och kommer att fortsätta 

att arrangeras även 2014-2015. Årsmötet uttalar att Länsserien är utomordentligt värdefull för schacklivet i 

framför allt Östersund och Hammerdal samt uttalar sitt tack till Bengt Öberg för det arbete han lägger ned där. 

 

d) Arrangemang Sjakkfeiden Östersund 6–7 september 2014  
 

Åke Myrberg rapporterar att den årliga matchen mot Tröndelag kommer att spelas 2014-09-06–07 i Östersund. 

Sven-Olof Andersson har bokat Hotell Clarion. ÖSS står som medarrangör tillsammans med JHSF. 

 

e) Skyltfrågan + ÖSS:s nya webbplats 
 

Årsmötet beslutar att sällskapet ordnar en skylt till nya spellokalen. Prisnivå upp till 1000 kronor.  

Bengt Öberg informerar att ÖSS nya Webbplats nu är uppe och de klubbmedlemmar som vill kan med eget login 

hålla sidan levande. 

 

§ 23 Mötet avslutas 
 

Ordförande Åke Myrberg tackar mötesdeltagarna å styrelsens vägnar samt förklarar årsmötet avslutat.   

 

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

 

Vid protokollet 

 

 

 

Lennart Burman  

Sekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Bengt Öberg   Åke Myrberg 

Justeringsman   Mötesordförande 

 


