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Östersunds Schacksällskap (ÖSS) Protokoll 

     2015-05-06 

 

Årsmöte 2015  
 

Datum Onsdagen den 6 maj 2015 

Tid kl 18:30-21:30 

Plats  ÖSS klubblokal, Samuel Permans gata 37, Östersund 

 

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

Öberg 

 

§ 1 Årsmötet öppnas  

Ordförande Åke Myrberg hälsar välkommen till Schacksällskapets årsmöte samt förklarar mötet 

öppnat. Erinras samtidigt om att ÖSS såvitt känt såg dagens ljus redan 1885, för 130 år sedan! 

 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för årsmötet 

a) Åke Myrberg väljs till ordförande.  

b) Efter Lennart Burmans avsägelse som mångårig sekreterare i sällskapet och även nu vid årsmötet 

väljs Åke Myrberg till sekreterare 

c) Sven-Olof Andersson väljs till justeringsman 

 

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning 

På hemsidan den 4 april annonserat förslag till dagordning godkänns med följande tillägg att 

placeras före punkten 22, Övriga frågor. Detta får i stället  punktnummer 26 och Avslutning 

nummer 27: 

22) Tävlingsbestämmelser med anledning av olika regeltolkningar under året – måste något 

förtydligas? 

23) Föreningsdator + skrivare – diskussion om eventuell investering? 

24) Individuella Schack4an-mästaren – finns anledning till åtgärd från ÖSS och JHSF? 

25) Inviter till SM-statustävlingar med Destination Östersund som partner – korrespondens har 

förekommit – föranleder detta vidare åtgärd? 

 

Ordföranden förklarar att, om någon av de tillagda punkterna föranleder ett 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 i kallelsen. 

 

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte 

Föregående årsmötesprotokoll från år 2014 genomgås, godkänns av årsmötet och läggs till 

handlingarna. 

 

§ 5 Styrelsens Verksamhetsberättelse 

Den av sekreterare Lennart Burman upprättade skriftliga delen av Verksamhetsberättelsen 

genomgås. Årsmötet godkänner med tacksamhet densamma.  

 

Årsmötet rekommenderar nästa skrivare av Verksamhetsberättelsen att inte namnge samtliga 

medlemmar, det räcker att namnge dem som haft någon formell  funktion under verksamhetsåret. 

 

§ 6 Ekonomisk redogörelse i Verksamhetsberättelsen 

Den av kassören Christer Mäki i samråd med Lennart Burman upprättade ekonomiska delen av 

verksamhetsberättelsen genomgås. 

Konstateras att 2014 gått med en måttlig förlust på ca 10 700 kr, dock allvarligt nog med tanke på 

svårigheter att öka intäktssidan. 

Påpekas också att i fotnot 3 anges felaktigt att digitalur inköpts 2014, ska vara 2013. 

 

Årsmötet förklarar sig nöjd med redovisningen.  
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§ 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 2014. 

 

Årsmötet beslutar att 2014 års förlust på 10 696:50 balanseras i ny räkning, varefter 

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet 

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

verksamhetsåret 2014. 

 

§ 9 Val av styrelse och övriga funktionärer 2015 

För val av styrelse och ledamöter har Valberedningen lämnat förslag till olika poster, dock lämnat 

förslag till sekreterare vakant. Dessutom meddelar hittillsvarande sekreterare Lennart Burman att 

han absolut önskar frånträda rollen som bokförare och upprättare av ekonomisk årsredovisning som 

han under många år gjort i samråd med kassören. Där bör alltså en ny kraft träda till, dvs. som 

biträde till kassören.  

Årsmötet beslutar att tillfråga frånvarande Henrik Johansson att åta sig denna uppgift. Får 

bekräftas på senare styrelsemöte om det går bra, annars får styrelsen utse annan att ta hand om 

sällskapets bokföring. 

 

Efter denna ingress beslutar årsmötet att välja följande styrelse och funktionärer för 

verksamhetsåret 2015 fram till nästa årsmöte:  

 

Ordförande  Åke Myrberg 

Vice ordförande  Sven-Olof Andersson 

Kassör   Christer Mäki 

Sekreterare  Åke Myrberg, till dess ev. fyllnadsval kan ske under året 

Materialförvaltare  Bengt Öberg 

Suppleanter  Henrik Johansson 

   Adrian Bohman-Karlholm 

 

Ungdomskommitté Åke Myrberg s.k. 

   Lennart Burman 

   Olof Edler 

   Bengt Öberg 

   Adrian Bohman-Karlholm 

   Ulf Hedin 

   Anders Nylén 

   Henrik Johansson 

Registeransvariga  Åke Myrberg  Verksamhetsredovisning 

   Bengt Öberg  Ranking & Spelarregistrering 

   Lennart Burman Registrering Schack4an 

Webbansvarig  Bengt Öberg 

 

Valberedning  Anders Nylén s.k. 

   Anders Åström 

   Irja Hippe Runsten 

 

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

    

§ 10 Val av revisorer 

Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag: 

 

Revisorer  Denis Puleshi 

   Christer Johansson 

Revisorssuppleant  Anders Åström 
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§ 11 Årsavgift för 2016 

Mötet beslutar om oförändrad årsavgift jämfört med 2015 för medlemskap i klubben ÖSS, 

nämligen för medlemmar 

0-5 år        0:- 

6-18 år    50:- 

19-25 år  150:-  

från 26 år  600:-, för aktiva spelare i tävlingsverksamhet 

Stödjande medlem 300:-, berättigar ej till tävlingsspelande 

 

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 2016 justeras i motsvarande grad. 

 

Mötet beslutar vidare att deltagare exklusivt i Schack4an-verksamheten, dvs. elever i årskurs 4 

under läsåret 2015/16, inte behöver betala årsavgift till ÖSS ( jfr ”ekonomilösa” 

skolschackklubbar).  Däremot aktualiseras avgift till JHSF och SSF (ÖSS = ”traditionell” klubb). 

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

JHSF beslutar.   

 

§ 12 Motioner 

Inga motioner finns att behandla. 

 

§ 13 Schacklokalen – Hyrd t.o.m. september 2016. Eventuell förlängning av hyreskontrakt 

ska fattas senast den 31 december 2015 

Efter kort diskussion beslutar mötet att överlåta åt styrelsen att senare, dock före kommande 

årsskifte, efter överläggning med distriktsförbundets styrelse, avgöra frågan om förlängning av 

hyreskontrakt med tre år. 

 

Ordförande Myrberg anser för övrigt, på förekommen anledning, att alla måste känna ansvar för att 

lokalen hålls ren och snygg, dvs. att hjälpa till med disk, toalettrengöring, att sopa golv och tömma 

sopor vid behov.  

 

§ 14 Schackskylt  

Enligt Bengt Öberg, som tidigt tog tag i frågan om utvändig schackskylt, så har saken fastnat i vad 

som ska stå på skylten – både JHSF och ÖSS har ansvar för vad som sker i lokalen och hur det ska 

synas utåt. 

Mötet fattar inget beslut i frågan, hänvisar till respektive styrelse att komma överens. 

 

§ 15 Budget – Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd  

Då inget särskilt förslag föreligger beträffande budget för kommande verksamhetsår fattas därför 

heller inget beslut i frågan. Utgifter får ske löpande efter styrelsens anvisning och beslut.  

Bengt Öberg redogör för att vederbörlig ansökan om kommunalt aktivitetsstöd sker efter varje 

termin i enlighet med ifyllda aktivitetskort. 

Beträffande intäktssidan se även § 26 b) om Bingolotto. Sven-Olof Andersson lyfter frågan om 

möjlig sponsring för att hjälpa upp klubbens intäktssida när nu ett lag ska spela i dyra division I. 

 

§ 16 Allsvenskt deltagande 2015/16 

Bengt Öberg redogör för den bedömning som han gjort inför kommande allsvenska säsong mot 

bakgrund av att ÖSS hade 4 lag i farten under senaste säsongen. Han menar att aktiva medlemmar i 

klubben f.n. endast räcker för att ställa 3 lag på benen 2015/16, ÖSS I i division 1, ÖSS II och ÖSS 

III i division 3. 

Som lagledare bör Christer Mäki, Bengt Öberg respektive Tomas Frank fortsätta att fungera. 

Anmälan till SSF av dessa lag har gjorts och årsmötet sanktionerar i efterhand att 

anmälningsavgifterna på 9 000 kr (6 000 + 1 500 + 1 500) kan betalas.  

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

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

seriespelsbidrag 2015/16. 
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Årsmötet beslutar tillstyrka förslaget om motion till SSF avseende resebidragsregler i allsvenskan, 

som Sven-Olof Andersson föreslog föregående år men som inte vidarefördes då. En motion från 

ÖSS måste dock anstå till SSF:s kongress 2016, då motionstiden för 2015 numera utlöpt. 

 

§ 17 Övrig tävlingsverksamhet 

Frågan beslutas av årsmötet att i sin helhet hänskjutas till styrelsen för beslut. 

 

§ 18 Ungdomsledarutbildning 

Redovisas att Lennart Burman, Sven-Olof Andersson och Henrik Johansson deltog i en 

domarutbildning som hölls i Borlänge i samband med SM-tävlingarna 2014. 

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

klubbens regi eller med deltagare från klubben. 

 

§ 19 Ombud till JHSF:s årsmöte den 22 maj 2015 

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

 

§ 20 Genomförande av Schack4an 2014/15 – Erfarenheter  

Uppmärksammas att Sven-Olof Andersson i mailutskick till de flesta funktionärer angett 

erfarenheter och synpunkter på genomförandet av den senaste länsfinalen. Mötesdeltagarna delar 

dessa synpunkter. 

 

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

Olof Andersson, ävensom 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. 

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. 

Årsmötet ger Bengt Öberg och Christer Mäki, liksom föregående år, i uppdrag att hålla ett 

kontinuerligt extra öga på dessa medlemsregistrings- och årsavgiftsbetalningsrutiner, så att 

frågetecken vid den ekonomiska årsredovisningen undviks.  

 

§ 22 Tävlingsbestämmelser 

Med referens till ett par händelser vid tävlingsverksamheten under senaste året där regeltolkning 

stått i fokus, tas fråga upp om ytterligare skärpta skriftliga regler behövs, särskilt med tanke också 

på korrelation till hur datorlottningsprogrammen är konstruerade.  

Vid ett par tillfällen skulle totalvinnaren i tävlingen (en junior) inte erhålla 1:a pris eftersom det hade 

angetts skilda prislistor för juniorer och seniorer. Vidare har frågor uppkommit om vikten av att 

lägga in rätt parametrar i lottningsprogram för att nå överensstämmelse med SSF:s 

särskiljningsregler.   

Efter överläggning beslutar årsmötet att en vinnare av en tävling ska ta hem 1:a priset oavsett 

ålderstillhörighet. Därutöver kan rating- och ålderskategorivinnare utses. 

Styrelsen får i övrigt i uppdrag att formulera tävlingsregler och priskrav för av klubben arrangerade 

tävlingar och att rätt tillämpning sker av datorlottningsprogram utifrån vedertagna regler inom SSF. 

 

§ 23 Klubbdator + skrivare – Eventuellt inköp 

Frågan har varit uppe till diskussion ett par gånger med tanke på dels att lottning vid tävlingsspel på 

klubben är beroende av Henrik Johanssons privata dator inkl. program, dels att det finns vissa 

behov både för klubb och distrikt för inskrivning, sortering av gamla protokoll, uppläggning av 

arkivmaterial samt dessutom utskrifter av olika slag. 

Årsmötet ger Bengt Öberg och Henrik Johansson i uppdrag att till styrelsen inhämta offert på 

eventuell investering av dator och skrivare. 

 

 

 

§ 24 Individuella Schack4an-mästaren – Eventuella åtgärder 
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Frågan får ingen särskild behandling av årsmötet, då Schack4an i sin helhet administreras av 

distriktsförbundet. 

Årsmötet anser dock att en hearing kan göras genom mailförfrågan till i Schack4an deltagande 

klasser senaste året. 

Lennart Burman åtar sig att skicka ut en mailfråga.   

 

§ 25 Korrespondens mellan JHSF/ÖSS och Destination Östersund om tävlingsarrangemang i 

Östersund 

Sven-Olof Andersson redogör för att korrespondens har förekommit på sådant sätt att Destination 

Östersund önskar öka besöksnäringen och frågar om schackorganisationerna har några större planer 

där Destinationen kan hjälpa till – detta i kölvattnet på att stora SM 2016 gick till konkurrenten 

Uppsala. 

Sven-Olof har svarat att ett mindre arrangemang än stora SM att tänka på kanske kan vara en 

deltävling i svenska Grand Prix. Några utfästelser eller överenskommelser har till dags dato inte 

gjorts av JHSF/ÖSS. Om intresse finns kan frågan diskuteras vidare i respektive styrelse. 

 

§ 26 Övriga frågor 

 

a) Schack4an-finalen den 18 april 2015 – Utfall  

Se § 20 

 

b) Bingolotto – fortsättning? 

Christer Mäki, som administrerat Bingolottoförsäljningen under alla år, har avsagt sig detta 

uppdrag. Christer lovar dock undersöka och senare återkomma med besked vad gäller abonnemang 

av Bingolotter och kriterier för abonnerande medlem och ekonomiskt utfall för klubben. Någon 

efterträdare till Christer i denna roll har inte dykt upp. Årsmötet fattar inget beslut i frågan.  

Ordförande Myrberg vill tacka Christer Mäki för det mångåriga arbete han lagt ned och för klubben 

ekonomiskt viktiga bidrag som lottoförsäljningen inneburit.   

 

b)  Rapport från Länsserien 

Bengt Öberg rapporterar om det positiva gensvar som Länsserien fått i år liksom tidigare. Det är ju 

ett flertal icke alltför pretentiösa spelare som ändå gillar att vid ett par tillfällen per år ställa upp i 

dessa lagmatcher på det lokala planet.  

Ett positivt!? problem har varit att det blivit lite för trångt och högljutt i lokalen när många unga vill 

spela samtidigt. 

Mötet uttrycker från ÖSS del stor uppskattning för Bengt Öbergs starka engagemang för denna 

form av schack i klubbens regi. 

 

c)  Sjakkfeid 2015 

Efter en del korrespondens framgår nu att tidigare tröndersk leder Bent Hestad avsagt sig rollen 

som organisatör av den 10-åriga Sjakkfejden, denna gång i Trondheim. Ny på posten som 

organisatör är Christian Laverton i Sör-Tröndelag Sjakkforening som sänt inbjudan till JHSF/Sven-

Olof Andersson om att 2015 års Sjakkfeid + Lynsjakk kommer att gå av stapeln den 29-30 augusti. 

 

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

samt upprätta anmälningsmöjligheter för densamma.  

 

§ 19 Avslutning 

Omvalde ordföranden Åke Myrberg tackar för intresset. Mötet avslutas kl 21:30. 

Deltagarna tackar Åke för väl genomfört ordförandeskap. 

 

Vid protokollet   Justeras   

      

       

Åke Myrberg   Sven-Olof Andersson  

Mötesordförande & -sekreterare  Justeringsman 

 

 


