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Jämtland-Härjedalens
Schackförbund (JHSF)

PROTOKOLL
2015-05-22

Organisationsnummer 893200-4628

Årsmöte 2015 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)
Datum
Tid
Plats

Fredagen den 22 maj 2015
Kl. 18:00-22:30 (inkl. avbrott för måltid i lokal ”Schacken”)
Gamla Teatern, Sammanträdesrummet, Thomégränd 20, Östersund

Närvarande

Sven-Olof Andersson
Bo Wik
Åke Myrberg
Henrik Johansson
Jonas Wik
Adrian Bohman-Karlholm
Lennart Burman
Bengt Öberg
Anders Wik
Anders Nylén
John Karlsson
Gunnar Hjorth

§1

Årsmötet öppnas

Östersunds SS
Schack 88, Hammerdal
Östersunds SS
Östersunds SS (till kl. 18:30)
Schack 88, Hammerdal
Östersunds SS
Östersunds SS
Östersunds SS
Schack 88, Hammerdal
Östersunds SS
Sonfjällsskolans SK, Hede
Östersunds SS

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna välkomna till distriktets 81:a årsmöte och JHSF:s 80årsjubileum samt förklarar årsmötet öppnat. Återkoppling görs till historiken rörande förbundets tillkomst
1935, sådan den beskrivs i jubileumsskriften 1960 (Nils H. Lundgren).
§2

Eventuella parentationer

Glädjande nog fanns det ingen bortgången medlem sedan föregående årsmöte.
§3

Val av årsmötespresidium

a) Ordförande vid mötet
JHSF:s ordförande, Sven-Olof Andersson, Östersunds SS, väljs.
b) Protokollförare
JHSF:s sekreterare, Åke Myrberg, Östersunds SS, väljs.
c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Bengt Öberg, Östersunds SS, väljs.
§4

Upprop av ombud/godkännande av röstlängd

Enligt stadgarna kan ingen klubb få fler röster än som motsvarar 20 procent av DF:s totala antal medlemmar.
För 2014 redovisas 594 medlemmar totalt i distriktet. Röstlängden, i händelse av votering under mötet, fastställs
enligt nedan:
Schack 88
Sonfjällsskolans SK
Östersunds SS

Anders Wik
John Karlsson
Lennart Burman

3 röster
1 röst
4 röster
8 röster
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§5

Mötets stadgeenliga utlysande

Antecknas att slutlig kallelse och dagordning utsändes per mail den 30 april och att det dessförinnan meddelats
årsmötesdatum muntligt i samband med DM-blixten den 21 april, dvs. en månad före årsmötet, vilket också är
minimivillkor enligt stadgarna.
Mötet anser att årsmötet är behörigen utlyst även om den skriftliga inbjudan inte var helt enligt stadgarna.
§6

Fastställande av dagordning

Av Sven-Olof i mail utsänt förslag till dagordning fastställs.
§7

Anmälan av protokollet från föregående ordinarie årsmöte 2014-04-25

Protokoll från föregående årsmöte har utsänts, senast i samband med kallelsen till dagens årsmöte. Mötet
beslutar att utan erinran lägga detsamma till handlingarna.
§8

Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2014

Verksamhetsberättelse
Sven-Olof redogör översiktligt för innehållet i den skriftliga delen av utskickad verksamhetsberättelse.
Konstateras att skriftliga handlingar om klubbildning och ansökan om medlemskap i JHSF fortfarande saknas för
klubbarna Lofsdalen Chess Spies och Prolympia, Östersund. Påstötningar får skötas av styrelsen under 2015.
Mötet godkänner i övrigt med tacksamhet denna del av verksamhetsberättelsen.
Ekonomisk redogörelse
Den ekonomiska förvaltningen under 2014 framgår av ekonomisk årsredovisning som ingår i
verksamhetsberättelsens bilaga 2. I enlighet med önskemål vid årsmötet 2012 är jämförelsesiffror för året före
(2013) medtagna.
Skattmästare Henrik Johansson meddelar att plusresultatet på 23 169,55 kr är glädjande, men förklarar samtidigt
att det, utan den stora satsningen på Schack4an och skolklubbsverksamhet som genererar regionbidrag, skulle
vara svårt bibehålla finansbalans.
Henrik önskar därutöver göra en smärre korrigering i den ekonomiska redovisningen på följande vis: Intäkt vid
Trondheimsmatch ska vara 10 500 kr och intäkt vid Schack4an/Schack i skolan ska vara 15 515 kr.
Totalresultatet blir oförändrat 23 169,55 kr.
För 2014 uppnår distriktet 498 ungdomar (2013 = 440), och inklusive sekundärmedlemmar 520 (453), vilket är
fler än 200 som hittills varit en viktig brytpunkt för bidragsbeslut enligt ovan.
Noteras att det finns ett särskilt men ovanligt problem med JHSFs skuld till Bräcke SS. Bräcke SS saknar
nämligen både bankkonto och plusgiro vilket medför att JHSFs skuld kommer att växa, liksom givetvis Bräcke
SS fordran på JHSF, så länge Bräcke SS inte öppnar sådant konto och skulden kan regleras.
Noteras vidare att ordförande Sven-Olof Andersson på den officiella Ekonomiska redovisningen tillfört en fotnot
4, med innebörd att JHSF i sin ägo (bland inventarier) har 10 kompletta schackspel av lyxmodell som första
gången användes vid NM i Östersund 1992.
Noteras att skattmästaren stött på problem på Handelsbanken i det att banken ännu inte erhållit/eller uppfattat att
JHSF har valt Henrik Johansson till skattmästare efter Lennart Burman, vilket skedde 2009. Nytt protokoll av
vald skattmästare måste företes, bevittnas, osv.
Efter avslutad redovisning godkänner mötet med tacksamhet den ekonomiska redovisningen i
verksamhetsberättelsen.
§9

Revisionsberättelse

I revisorernas frånvaro läser Sven-Olof upp den behörigen undertecknad revisionsberättelse.
Den bedöms ren av mötet.
Revisorerna tillstyrker dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.
Revisionsberättelsen beslutas bli lagd till handlingarna.
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§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutar att fastställa redovisad resultat- och balansräkning med föreslagna korrigeringar i § 8 ovan
samt att med tacksamhet lägga verksamhetsberättelsen för år 2014 till handlingarna.
§ 11

Dispositioner beträffande vinst/förlust enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

Årsmötet beslutar att redovisat överskott, 23 169,55 kr, balanseras i ny räkning inför 2015.
§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-01-01--12-31.
§ 13

Verksamhetsplan 2015/16 och budget 2015

a) Skolschackverksamheten
 Aktuella frågor – Allmänt inom SSF
Sven-Olof meddelar att JHSF under hösten 2014 efter SSF:s intresseundersökning meddelat vårt intresse att se
om det skulle gå an att tillsammans med annat eller andra schackdistrikt anställa en regioninstruktör med uppgift
att hålla liv i det schackintresse som skapats i de nya skolschackklubbarna. Dessa tycks för närvarande ha svårt
att överleva Schack4an-stadiet om det inte finns för schack entusiastiska skolpedagoger på plats.
Sven-Olof framhåller också JHSF:s tacksamhet mot sådana ledare som Bo Wik, John Karlsson och Anders
Nylén, vilkas schackliga insatser är mycket värdefulla på det lokala planet.
 Schack4an – Statistik, utvärdering
Årsmötet tycker att verksamheten fungerar bra. Däremot finns viss oro för hur det ska fungera med skolbesök
framdeles. Skolbesöken (minst två per klass), kommuntävlingarna och bilresorna runt länet har genomförts av
framför allt Lennart och Sven-Olof och båda uttalar sin osäkerhet hur länge de orkar svara för detta och i
synnerhet den omfattande reseverksamheten.
Det ideala enligt Sven-Olof vore om åtminstone skolor med skolschackklubbar (och pedagoger med viss
schacklig förkovran) själva kunde sköta den första introduktionen av schack och Schack4an. Här kan nyligen
framtagna instruktionsfilmer kanske bli ett utmärkt hjälpmedel.
 Nya klubbar – Skolschackklubbar – Fadderverksamhet – Bidragsmöjligheter från SSF m.m.
Noteras den nya skolschackklubbar under 2014 som framgår av verksamhetsberättelsen.
b) Tävlingsverksamheten 2014/15
 Sjakkfeiden Trondheim/Tröndelagen - JHSF i Trondheim år 2015
Efter en del korrespondens framgår nu att tidigare tröndersk leder Bent Hestad tagit paus från rollen som
organisatör av den efter omstarten 2005 nu 10-åriga Sjakkfeiden, som i år ska gå i Trondheim. Ny på posten som
organisatör är Christian Laverton i Sör-Tröndelag Sjakkrets som sänt inbjudan till JHSF/Sven-Olof Andersson
om att 2015 års Sjakkfeid + Lynsjakk kommer att gå av stapeln lördag-söndag den 29-30 augusti 2015.
Årsmötet ger Bengt Öberg i uppdrag att, liksom tidigare år, i dialog med Norge annonsera Sjakkfeiden på
hemsidan samt upprätta anmälningsmöjligheter för densamma.
 DM-tävlingar
DM-tävlingar bör arrangeras enligt gängse mönster de senaste åren. Styrelsen är tävlingskommitté och får senare
besluta om detaljer för Långparti-DM, Blixt-DM, DM i snabbschack samt Jämtcupen.
Årsmötet diskuterar under denna punkt även utsikterna för distriktet/klubb att söka värdskap för en framtida
deltävling i SSF:s nya Grand Prix-serie. Kanske vartannat år och i förening med Sjakkfeiden i Östersund? Enligt
SSF:s hemsida har det varit en mycket lyckad och intresseskapande tävlingsform det senaste året. Inget
principbeslut tas av årsmötet.
Nämns även ett positivt gensvar inför 2018 från SSF i samverkan med VisitÖstersund och JHSF:s klubbar om
att arrangera stora SM. Inget principbeslut tas av årsmötet.
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 Skolschackkommittén
Skolschacktävlingar åvilar skolschackkommittén. I praktiken har hittills styrelsen beslutat om och svarat för
dessa med lokalt förankrade ledamöter som värdefullt stöd i arbetet. Så väntas ske även kommande
verksamhetsår.
c) Administrativt
Bengt Öberg meddelar att han senare under årsmötet vill visa det nya upplägget för distriktets hemsida.
d) Budget 2015
Något reellt budgetförslag föreligger inte men rent översiktligt bedöms samma kostnadsnivå uppkomma 2015
som 2014 för den ordinarie verksamheten.
Sven-Olof meddelar att han utarbetat ett förslag till mall som klubbar kan använda för att söka – eller på annan
grund åtnjuta – bidrag av distriktsförbundet. Detta förslag har mailats ut till alla klubbledare i distriktet. Bidrag
bör inte avse typiska löpande klubbkostnader utan om särskilda investeringar eller evenemangsstöd, även
åtgärder för främjande av organiserat lagschack t ex. Detta, menar Sven-Olof, bör ske mot bakgrund av de
ekonomiska möjligheter som Regionförbundets bidrag skapar och då inom ramen för nödvändig administration,
instruktion, utveckling m.m. och särskilt med sikte på främjande av ungdomars intresse för och utveckling inom
schackverksamheten.
Sven-Olof konstaterar att något förslag (motion) inte inkommit till detta årsmöte. För 2014/15 års seriespel gavs
dock stöd i form av bidrag med 50 % av anmälningsavgifter till Allsvenskan och 500 kr per lag i länsserien.
Utrymme för motsvarande bidrag för 2015/16 – eller eventuellt upp till 100 % respektive 500 kr – anses finnas
och får fastställas av styrelsen.
Mötet anser att Sven-Olofs förslag är bra och beslutar att, tills annat beslut tas, fastställa förslagets ramar. Flera
ledamöter uttalar sitt stöd för detsamma samt avser senare söka arrangemangsbidrag/lagspelsbidrag m.m. enligt
förslaget för beslut av styrelsen.
Ajournering för samkväm
Årsmötet ajourneras för intagande av Gamla Teaterns bufférätt bestående av bl.a. kycklinglår och lammracks.
Alla låter sig väl smaka i det utrymme på ca 20 m2 innanför matsalen som av personalen kallas för Schacken.
Detta härrör sig från en svunnen tid då schack ofta spelades i just detta utrymme i det som kallades för GT-caféet
i den gamla IOGT-borgen, invigd 1884.
JHSF styrelse har tidigare beslutat att bjuda i årsmötet deltagande juniorer (upp till 25) på hela matkostnaden
samt erbjuda övriga mötesdeltagare en subvention på 100 kr för vars och ens beställning.
Återupptagande efter ajournering
§ 14

Propositioner, m.m.

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2016
Årsmötet beslutar efter överläggning om följande årsavgifter för 2016:
26> år 250 kr till JHSF, varav 220 kr går vidare till SSF
0-25 år 20 kr till JHSF, varav 10 kr går vidare till SSF (skolschackklubb kan ha avgiftsfritt medlemskap i
klubben).
Detta beslut tas med förbehåll att SSF på sommarens kongress i Sunne den 12 juli inte beslutar om ändring av
den del som ska tillfalla SSF, dvs. för närvarande 220 resp. 10 kr. Om SSF fattar annat beslut, gäller att JHSF
anpassar sitt avgiftsuttag för 2016 i motsvarande mån.
b) Eventuellt övriga propositioner
Inga övriga propositioner utöver medlemsavgiften.
§ 15

Motioner

Inga motioner finns att behandla.
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§ 16

Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2015 (intill tidpunkten för nästa
årsmöte)

Årsmötet beslutar att det ska vara 7 ordinarie (ordförande + 6 ledamöter)
Årsmötet väljer följande personer till styrelse och övriga funktioner – av praktiska skäl tas samtidigt
konstituering; födelseår anges för styrelsen inom ():
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Övriga ledamöter

Sven-Olof Andersson, Östersunds SS (1942)
Bo Wik, Schack 88, Hammerdal (1958)
Åke Myrberg, Östersunds SS (1946)
Henrik Johansson, Östersunds SS (1977)
Christer Mäki, Östersunds SS (1954)
Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal (1997)
Adrian Bohman-Karlholm, Östersunds SS (1996)

omval (1 år)
(1 år kvar)
omval (2 år till 2017)
(1 år kvar)
omval (2 år till 2017)
(1 år kvar)
omval (2 år till 2017)

Suppleanter

Tomas Frank, Östersunds SS (1955)
Gunnar Abrahamsson, Bredgårdsskolans SK (1962)

omval (1 år)
omval (1 år)

Adjungerade

(Varje klubb får adj. en representant till varje styrelsemöte, dock utan rösträtt)

Revisorer

Jonas Sandbom, Bräcke SS
Anders Åström, Östersunds SS

omval (1 år)
omval (1 år)

Revisorssuppleanter

Per-Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal
Bo Sundell, Östersunds SS

omval (1 år)
omval (1 år)

Tävlingskommitté

= Styrelsen

Distriktsinstruktör

Lennart Burman, Östersunds SS

omval

Skolschackskommitté

Åke Myrberg, Östersunds SS
Lennart Burman, Östersunds SS
Bo Wik, Schack 88, Hammerdal
Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal
Adrian Bohman-Karlholm, Östersunds SS
Anders Nylén, Östersunds SS
John Karlsson, Sonfjällsskolans SK

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

LOREDO (Lokal regeloch domarkommitté)

Sven-Olof Andersson, Östersunds SS (FIDE)
Lennart Burman, Östersunds SS (FIDE)
Henrik Johansson, Östersunds SS (FIDE)
Åke Myrberg, Östersunds SS
Bo Wik, Schack 88, Hammerdal
Gunnar Hjorth, Östersunds SS

omval
omval
omval
omval
omval
nyval

Registeransvariga

Bengt Öberg, Östersunds SS
(distriktsadministratör SSF:s medlemssystem)
Lennart Burman, Östersunds SS (Schack4an)

omval

Webbansvarig

Bengt Öberg, Östersunds SS

omval

Valberedning

Bengt Öberg, Östersunds SS, sammankallande
Stefan Karlsson, Schack 88, Hammerdal

omval
omval

omval

Firmateckning = Styrelsen, minst två i förening av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare, dvs.
Sven-Olof Andersson
Bo Wik
Henrik Johansson
Åke Myrberg.
Val av firmatecknare förklaras omedelbart justerat.
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§ 17

Val av ombud till SSF:s kongress i Sunne söndag 2015-07-12

Årsmötet beslutar ge styrelsen i uppdrag att utse ombud.
§ 18

Propositioner och motioner till SSF:s kongress söndag 2015-07-12

Ännu inget att rapportera från SSF angående kongresshandlingar. Årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att
behandla SSF:s propositioner och till SSF inkomna motioner, så att ombudet har stöd för sin eventuella röstning
vid kongressen.
§ 19

Utmärkelser

Ordförande Sven-Olof Andersson låter meddela den glädjande nyheten för JHSF att de schackliga stöttepelarna
John Karlsson, Härjedalens kommun, och Anders Nylén, Åre kommun, vid sommarens kongress i Sunne den 12
juli kommer att tilldelas Riltonmedalj för utmärkta insatser inom svenskt ungdomsschack. Till utmärkelsen hör
dessutom ett penningstipendium. Bifall och applåder från övriga mötesdeltagare.
§ 20

Övriga ärenden

a)
Återuppväcka Vattudalens SK?
Anders Wik ställer i utsikt inför hösten 2015 att kunna skaka liv i den idag vilande Vattudalens Schackklubb i
Strömsund. Han själv och broder Jonas Wik, som går på Hjalmar Strömmergymnasiet, skulle med visst stöd av
distriktsförbundet eventuellt kunna bidra till ökad aktivitet. Idén hälsas med tacksamhet av mötet.
Förutsättningar får undersökas efterhand vad som kan krävas för en nystart, framför allt måste intresset på något
vis pejlas.
b)
JHSF:s nya webblayout
Bengt Öberg visar den hemsida som han jobbat fram och som var och en schackspelare interaktivt ska kunna
medverka i. Utformning och redovisade möjligheter på denna hemsida hälsas med glädje av mötesdeltagarna.
Återstår att se hur vi alla kommer att utnyttja dessa faciliteter framöver. Tack till Bengt för denna insats.

§ 21

Årsmötet avslutas

Ordförande Sven-Olof tackar mötesdeltagarna för ett gediget intresse vid detta årsmöte samt avslutar mötet kl
22:30.
Epilog:
Efter avslutat årsmöte tar Gunnar Hjorth med mötesdeltagarna på en speciell schackinformation på GT:s TVskärm, bestående av hans mycket intresseskapande och pedagogiskt utförda analys av ett nyligen spelat parti
mellan Ponomariov och Karjakin. Gunnar visar hur stormästarna tänker rent strategiskt och långsiktigt. Bra
gjort!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vid protokollet

Åke Myrberg
Mötessekreterare
Justeras

Sven-Olof Andersson
Mötesordförande

Bengt Öberg
Justeringsman

