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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL 

893200-1628    2019-12-02 
Sven-Olof Andersson, ordförande   

Telefon: 070-362 25 53 (mobil) 

 

Sammanträde med JHSF:s styrelse   
 

Nr 2019:3 (inklusive årsmötet) 

Datum Måndagen den 2 december 2019  

Tid Kl. 18:00-21:30    

Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37    

 

Närvarande  Styrelseledamöter  

 Sven-Olof Andersson, Per-Olov Larsson, Christer Mäki, Marie Henriksson  

   

 Adjungerad  

 Bengt Öberg (valberedningen samt kontaktperson medlemsregister, webbansvarig) 

   

 Skolschackskommittén  

 Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson 

 

Förhindrade Adrian Bohman Karlholm, Christer Alkerud, Henrik Johansson, Jesper Rhodin samt suppleanterna   

i styrelsen      Tomas Frank och Simon Ferm 

 

§ 1 INLEDNING 

 

Ordföranden Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE SAMT 

PROTOKOLLJUSTERARE ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET 

OCH TILLIKA VARA RÖSTRÄKNARE  

 

Sven-Olof Andersson väljs till mötesordförande. Till sekreterare för mötet väljs Per-Olov Larsson och till 

protokolljusterare tillika rösträknare väljs Christer Mäki. 

 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

Föreslagen dagordning godkänns. 

 

§ 4  FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 

Föregående protokoll från styrelsemötet 2019-02-28 och årsmötet 2019-05-24 godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 

§ 5 EKONOMI 

 

a) Utfall hittills 2019 – periodbokslut      

      

Skriftligt besked från skattmästare Henrik Johansson avseende utfall till dags dato och prognos för helåret:  

- Utfall 37 000kr (39 000 för år 2018) 

- 2019 års resultat beräknas till 16 000 kr, förutsatt liknande utfall för resten av året som föregående år. 

Kostnader kring Jämtcupen, seriespelsbidrag för länsserien kan inte presenteras för dagen. 

 

b) Regionförbundet – Organisationsbidrag för 2020 – Jfr ansökan 2019-10-13 (SOA) 

Sven-Olof meddelar att ansökan om organisationsbidrag för 2020 är inlämnad till regionen. 

Organisationsbidraget beräknas till ca 70 000 kr för år 2020. 

 

c) Verksamhetsbidrag m.m. stöd till klubbar för 2019 
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Verksamhetsbidrag diskuterades. Tills vidare oförändrade bidrag till klubbar, dvs. oförändrad parameter. 

 

d) Antal medlemmar hittills 2019 + klubbar  

Bengt Öberg rapporterar att för 2019 redovisas för närvarande 274 juniorer (upp till 25 år) och 59 seniorer.  

 

e) Medlemsavgifter för 2020 – JHSF = oförändrat 30 kr + SSF-kongressen, § 13 = 240 kr 

Oförändrade medlemsavgifter till JHSF gäller för 2020, 270 kr för senior, varav 240 kr till SSF. Motsvarande för 

junior (< 25år) är 20 kr till JHSF, varav 10 kr till SSF. 

 

§ 6 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN/BUDGET 2020 

 

a) Skolschackverksamheten 

 

• Utvecklingsprojektet Schack i Skolan 

- Inga nya skolschackklubbar år 2019. 

- Pedagogdagen arrangeras onsdag 2020-01-15 (inklusive ”Världsspråket Schack”) med Jesper 

Hall 

  

• Schack4an 2019/2020 samt 2020/21 – Lagtävlingen  

- För närvarande är anmälda sex klasser i Åre, 14 i Östersund, två i Hammerdal och en i 

Härjedalen 

- Besök hösten 2019 i samtliga kommuner utom Ragunda, Berg och Härjedalen (Lillhärdal och 

Lofsdalen får besök under januari 2020)  

- Kommuntävling utlovas endast för Åre kommun med resursförstärkning från distriktet 

- Länsfinal lördag blir 2020-04-04 i Östersunds sporthall  

- Riksfinal lördag 2020-05-30 i Västerås (som emellertid kan komma att ersättas) 

- Ingen individuell Schackfyranmästaren under 2019; hade utlysts till den11 maj men inga 

spelare infann sig. Planering bör ske för motsvarande tävling 2020 (maj?). 

 

• Ungdoms-/Skol-DM m.fl. ungdomstävlingar    

Diskuteras indelningen i olika åldersklasser, t ex åldersklass 16-20 år. Likformighet ska eftersträvas 

med SSF:s indelningar och åldersklasser som bygger på födelseår.  

 

b) Tävlingsverksamheten 

 

• Jämtcupen  

Jämtcupen arrangeras i Östersund torsdagen den 26 december 2019. Inga penningspriser utdelas. 

Motsvarande tävling 2020 får hållas 26 december (Annandag Jul) eller söndagen den 27 december 

2020. 

 

• DM 2020  

DM arrangeras i Östersund helgen 11-12 januari 2020 med motsvarande upplägg som förra året. 

 

• Blixt-DM 2020 

Blixt-DM 2020 spelas preliminärt på följande orter och datum: Östersund tisdag 12 maj, 

Hammerdal torsdag 14 maj och Östersund tisdag 19 maj. 

 

• Match JHSF – Västernorrlands SF 

Sven-Olof meddelar att förslag inkommit från vårt granndistrikt om ett utbyte. Diskuteras detta 

utifrån tillgängliga helger och resurser och även i vad mån samordning kunde ske med 

tröndelagen/Sjakkfeiden. Inget beslut fattas. 

 

• Storsjödraget  

Allmän avstämning görs, bl.a. utifrån inkomna synpunkter. Beslut tas vid senare styrelsemöte om 

eventuell tävling 2020, utformning, priser m.m. 

 

• Sjakkfeiden – Östersund 2020 

Mötet föreslår i första hand helgen 29-30 augusti. Alternativt den 5-6 september. 
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c) Allsvenskan och Länsserien 2019/20  

 

Christer och Bengt informerar om Allsvenskan och länsserien.  

 

d) FIDE-ECU-NSF-SSF  

Sven-Olof efterfrågar besked från SSF angående efterträdare till honom som ordförande för 

veterankommittén inom NSF. Han lämnar även uppdraget som förbundskapten för seniorerna/veteranerna 

som han innehaft sedan 2004. Sista insatsen blev Lag-VM våren 2019 på Rhodos. 

 

e) SSF - Inbjudan till informations-/arbetsmöte för distrikten 2020-01-25—26  

Sven-Olof och Lena-Karin Lundgren (Världsspråket Schack) deltar på SSF:s distriktsmöte i Uppsala. 

Henrik deltar också i egenskap av ledamot i valberedningen för SSF. För JHSF anmäls eventuellt också Per-

Olov, som har Uppsala som hemort. 

 

§ 7  ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2020 

 

Mötet föreslår fredagen den 29 maj som årsmötesdag för JHSF. 

 

• Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019  

Per-Olov Larsson sammanställer verksamhetsberättelsen, vari ingår bokslut och övriga 

årsmöteshandlingar. 

 

• Revision – Eventuella spörsmål från revisorerna  

 

• Valberedningen  

Bo Wik planerar att avsäga sig sin plats till förmån för Marie Henriksson. 

 

• Verksamhetsplan och budget 2020  

Verksamhetsplan för 2020 är ännu inte framtagen. 

 

§ 8 UTMÄRKELSER 

 

a) Georgibelle Fröjse 

Sven-Olof informerar att Georgibelle Fröjse tilldelas medalj (Collijnplakett) postumt pá SSF:s vägnar. Delas ut 

vid minnesstunden av Sven-Olof. Även Lennart Burman deltar. Georgibelle minns vi inte minst genom hennes 

årliga nordiska turneringar för synskadade på Fjällsätra. 

 

b) JHSF-gåva 

Sven-Olof informerar om årsskriften 2019 för Gamla Östersund. Skriften innehåller en av Sven-Olof 

sammanställt omfattande historik över schacket i Jämtland och det ”antika” Östersunds SS (grundad 1885). 

Boken har införskaffats i ett dussintal exemplar och delas nu ut till Yngve, Christer, Bengt, Per-Olov, Ingemar 

och Sven Nordenström. Ytterligare utdelning sker vid kommande tillfällen och ev. som tävlingspriser. 

 

§ 9 JHSF-LOGGA 

 

Mötet diskuterar loggans utseende som nu ligger på hemsidan. Styrelsen har tidigare inte varit inkopplad på 

utformningen m.m.  Synpunkter finns på att länsvapnet, i den mån det ska vara med, inte må förvanskas utan ha 

ett utseende i original. Detta också enligt synpunkt av ansvarig heraldiker på Riksarkivet. 

Styrelsen uttalar samma uppfattning och att anpassning görs. 

 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Inga övriga frågor. 
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§ 11 AVSLUTNING 

 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

----------------------- 
 
Vid protokollet 

 

 

 

Per-Olov Larsson 

 
Justeras 

 

 

 

Sven-Olof Andersson   Christer Mäki 

Mötesordförande   Protokolljusterare 

 

 

 
BILAGA 

§ 6 e) – Informations-/arbetsmöte för distrikten 
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