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Jämtland-Härjedalens
Schackförbund (JHSF)

PROTOKOLL
2017-06-27

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats

2017:1 (exkl. årsmötet)
Tisdagen den 27 juni 2017
Kl. 19:30-21:00
Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Styrelseledamöter
Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Christer Mäki, Jonas Wik,
Styrelsesuppleanter
Adjungerade
Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör)
Bengt Öberg (kontaktperson medlemsregister, webbansvarig, valberedningsledamot)
Förhindrade Styrelseledamöter
John Carlsson
Styrelsesuppleanter
Tomas Frank
Jakob Lugner
§1

INLEDNING

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar deltagarna välkomna till mötet och förklarar mötet öppnat.
§2

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Via mail utskickat förslag till dagordning fastställs.
§3

VAL PROTOKOLLJUSTERARE JÄMTE ORDFÖRANDEN

Sven-Olof Andersson väljs till ordförande för mötet, Adrian Bohman Karlholm väljs till sekreterare och Bengt Öberg
väljs till protokolljusterare.
§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

a) Protokoll
Protokoll från senaste styrelsemötet 2016-12-21 godkänns och läggs till handlingarna.
b) Avstämning av beslutspunkter – Kvarstående frågor
Mötet anser att behov inte finns för avstämning.
§5

ÅRSMÖTET 2017-05-19

a) Återkoppling
Mötet går igenom årsmötesprotokollet. Bengt Öberg har skickat ut en uppdatering av verksamhetsberättelsen (VB) som
han fick i uppdrag att göra under årsmötet. Komplettering av VB har gjorts även av Sven-Olof Andersson (Schack4anstatistik), som sänt ut en slutlig version av VB för 2016.
b) Konstituering av styrelsen
Se årsmötesprotokollet som utvisar dittillsvarande ledamöter och roller samt övriga funktionärer. Fastställs att detta ska
gälla för tiden intill nästa årsmöte.
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c) Inventering av punkter som hänsköts till styrelsen eller kommitté
Intet att anteckna..
§6

JHSF-OMBUD VID SSF-KONGRESSEN 2017-07-09 I STOCKHOLM

Sven-Olof Andersson och Bo Sundell valdes genom underhandsbeslut e-postledes att bli JHSF:s representanter vid
SSF-kongressen. Mötet konfirmerar underhandsbeslutet.
§7

SSF-KONGRESSEN 2017-07-09

a) Motion att ta ställning till

Ny serieindelning (Östersunds SS)
Östersunds SS har genom Bengt Öberg skickat in en motion till kongressen om en ny serieindelning för Division III i
Norrland. Här noterar mötet SSF:s svar med yrkande om avslag på förslagets alla delar, förutom minskning av
lagstorleken från nuvarande 6 spelare/lag till 4 spelare/lag. Bengt Öberg meddelar att han avser svara på SSF:s yrkande
om avslag.
Mötet beslutar föreslå bifall till motionen.
b) Propositioner att ta ställning till

Tidskrift för Schacks framtid
Mötet beslutar föreslå bifall till att SSF:s styrelse i samråd med TfS-redaktören utreder digitala alternativ till TfS för
att sedan till kongressen nästa år komma med ett konkret förslag om tidskriftens framtid.


Stadgeändringar
Mötet beslutar föreslå bifall till det föreslagna tillägget till förbundets stadgar.

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018
Mötet beslutar föreslå bifall till den föreslagna medlemsavgiftshöjningen på 40 kr.
c) Övriga ärenden enligt kongressdagordningen
Styrelsen tar inte upp några övriga punkter på kongressdagordningen till diskussion (valfrågor m.m.).
§8

LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE PLANERING 2017/18

a) Schack4an 2016/17 samt 2017/18
Distriktet kommer att fortsätta bedriva Schack4an-verksamhet under 2017/18. I linje med SSF:s ambitioner är distriktets
ambition att skolorna själva kommer att kunna bedriva Schack4an-verksamheten mer självständigt under kommande
säsong. En idé som diskuteras är att spela kommuntävlingarna innan 2018 för att sedan kunna spela länsfinalen i slutet
av februari/början av mars. Detta anser mötet skulle förenkla deltagandet i länsfinalen för eleverna eftersom risken
minskar att den krockar med skidtävlingar och dylikt.
Mötet beslutar att ha dessa tider att utgå ifrån när man planerar Schack4an-verksamheten den kommande säsongen.
b) Schack4an-mästaren – En tävling som tarvar distriktskval
Mötet noterar att årets Schack4an-mästaren enbart lockade fyra deltagare, jämfört med förra årets 23.
Mötet beslutar att fortsätta med den individuella tävlingen Schack4an-mästaren, men att vara bättre på att skicka ut
inbjudningar (papper plus e-post).
c) Schack5/6an (alt. Skollag-DM) m.fl. ungdomstävlingar (Skolschackskommittén)
Sedan tidigare spelas Schack5/6an som anordnas samtidigt som länsfinalen i Schack4an. Mötet beslutar att bedriva
samma verksamhet som tidigare när det gäller ungdomstävlingar.
d) Internet-lagtävlingar
Noteras att följande tävlingar finns:
Sikta mot stjärnorna (lågstadiet; tre lag senast från Hansåkerskolan, Stugun!)
Yes2Chess (femteklassare)
Si2Chess (sjätteklassare)
e) Utvecklingsprojekt Schack i skolan
Se punkt f).
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f) Skolpedagogdag hösten 2017; vecka 37 – Jesper Hall
Sven-Olof Andersson föreslår datum för pedagog-/introduktionsdag för Schack4an till tisdagen den 12 september 2017,
vilket stämts av med riksinstruktören Jesper Hall. Lokal är preliminärbokad – Gamla Teatern, Ordenssalen.
Mötet beslutar enligt förslaget samt att Inbjudan till Schack4an 2017/18 och Inbjudan till pedagogdagen ska skickas ut
samtidigt i början av hösten.
g) Ekonomi 2017
Skattmästare Henrik Johansson rapporterar att ekonomin fortsatt ser bra ut. Vid halvårsrapporten noteras ett
resultatöverskott på cirka 70 000 kr. Noteras att regionförbundsbidrag erhållits med 95 850 kr och SSF-bidrag
(klubbidrag) med 12 225 kr. Över förväntan var serveringen i anslutning till länsfinalen i Schack4an – intäkter ca 8 tkr.
h) Lokalen Biblioteksgatan 37 – Några spörsmål?
Den återkommande frågan om nyckelkorten tas upp. Sedan tidigare saknas ett nyckelkort och ett annat kort är trasigt.
På sikt behövs en uppdatering av korten eller ett nytt låssystem. Vidare anmäls att åtkomst för närvarande saknas till
soprummet samt att golvmatta släppt längs väggen. Frågorna kommer att drivas vidare av Bengt Öberg och Henrik
Johansson för räkning Östersunds SS, som primär hyresgäst.
i) Sjakkfeiden lördag-söndag 2017-08-26—27 – Trondheim (samordning Bengt)
Sjakkfeiden spelas i år i Trondheim. Bengt Öberg meddelar att Sjakkfeidens hemsida kommer att göras i ordning. Där
kommer han tillsammans med norska lagledaren att ta emot anmälningar till Sjakkfeiden.
j) DM-tävlingar m.m.
Tävlingsdatum är redan satta och finns tillgängliga i årsmötesprotokollet, § 10 b). Storsjödraget hölls under sommaren
för andra året i rad. Tävlingen lockade 20 spelare varav ca hälften var tillresta spelare från klubbar utanför länet. Till
nästa år är planen att använda Gamla Teatern (Ordenssalen) som spellokal, då den är mer rymlig och ger ett bättre
intryck.
k) Övriga rapporter (respektive klubb- eller ortsföreträdare)
Intet att anteckna.
§9

ÖVRIGA FRÅGOR

a) Klubbidrag för seriespel
Bekräftas underhandsbeslut e-postledes om bidrag till anmälningsavgifter till Allsvenskan 2017/18 och bidrag för
länsserien i förekommande fall med 500 kr/lag, allt enligt ansökan från Östersunds SS.
Beslutet grundar sig på JHSF:s strävan att utveckla ungdomar och stimulera klubbars seriespel på lagnivå.
b) Utmärkelser – Schack i Sverige 100 år
Sven-Olof Andersson återkopplar till årsmötet (§ 11). Då hedrades Åke Myrberg, Bo Wik, John Carlsson, Anders
Nylén och Lennart Burman med boken Schack i Sverige 100 år. Därtill kommer nu: Christer Mäki, Henrik Johansson,
Adrian Bohman Karlholm och Yngve Sundien, de båda sistnämnda som nytillträdande på betydelsefulla administrativa
förtroendeuppdrag på distrikts- och föreningsnivå. Tidigare har Bengt Öberg fått boken samt Sven-Olof Andersson
(genom SSF). Rent ”fysiskt” har Anders Nylén inte nåtts så hans bok ligger kvar i förrådet. Noteras att en bok också
delades ut som pris i samband med Storsjödraget.
§ 10

AVSLUTNING

Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.
---------Vid protokollet
Adrian Bohman Karlholm
Protokollförare
Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson
Mötesordförande

Bengt Öberg
Protokolljusterare

