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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  
Organisationsnummer 893200-4628  2020-09-23 

 

 

 

Årsmöte 2020 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 

  
Datum Onsdagen den 23 september 2020 

Tid        Kl. 19:45-21:15 

Plats      Gamla Teatern, Thoméegränd 20, Östersund, lokal Torget 

 

Närvarande Sven-Olof Andersson  Östersunds SS 

 Per-Olov Larsson  Östersunds SS 

 Bo Wik  Schack 88, Hammerdal  

 Axel Sahlin  Östersunds SS 

 Marie Henriksson  Schack 88, Hammerdal 

 Christer Mäki  Östersunds SS 

 Henrik Johansson  Östersunds SS  

 Bengt Öberg  Östersunds SS 

 Ingemar Olofsson  Östersunds SS (del av sammanträdet) 

 Tomas Frank  Östersunds SS 

 

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS  

 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna välkomna till distriktets 86:e årsmöte samt förklarar 

årsmötet öppnat.  

 

§ 2 EVENTUELLA PARENTATIONER  

 

Ordföranden anmäler två personer för parentation och de närvarande hedrar Georgibelle Fröjse och Dan Malmqvist 

med en tyst minut.  

 

§ 3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM 

 

a) Ordförande vid mötet 

JHSF:s ordförande, Sven-Olof Andersson, Östersunds SS, väljs. 

 

b) Protokollförare 

Per-Olov Larsson, Östersunds SS, väljs. 

 

c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

Tomas Frank, 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. 

Röstlängden, i händelse av votering under mötet, fastställs enligt nedan: 
 

Schack 88, Hammerdal Bo Wik  2 röster 

Östersunds SS  Tomas Frank 4 röster 

Summa    6 röster 
 

§ 5 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 

 

Datum för årsmötet bestämdes enligt styrelseprotokoll 2019-12-09 till 2020-05-29. På grund av COVID-19 har 

årsmötet senarelagts och sedan tillkännagetts e-postledes och i lokalpressen (schackkrönikor).  

Mötet anser att årsmötet är behörigen utlyst. 
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§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Av Sven-Olof Andersson i mail utsänt förslag till dagordning fastställs. Se Bilaga 1. 

 

§ 7  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN 

 

a) Årsmötesprotokoll 2019-05-24 

Antecknas att protokollet är justerat och publicerat. Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar 

framförs beslutar mötet att utan erinran lägga protokollet till handlingarna. 

 

b) Styrelseprotokoll 2019-12-02 

Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar framförs beslutar mötet att utan erinran lägga protokollet 

från till handlingarna. 

 

§ 8 ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 

 a) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning    

 b) Revisionsberättelse 
 

a) Verksamhetsberättelse (VB) med ekonomisk redovisning 

Sven-Olof redogör för innehållet i den skriftliga delen av den verksamhetsberättelse som mejlats till 

medlemmarna. Denna del har i huvudsak sammanställts av Per-Olov Larsson utifrån tidningskrönikor (ÖP) samt 

Bengt Öberg (medlemsstatistik och resultatbilagor) och Sven-Olof. Viss komplettering ska göras i utsänt 

dokument som meddelas muntligt. Totalt hade förbundet 539 medlemmar varav 457 upp t.o.m. 25 år och 82 i 

åldern 26+. Därtill kommer 7 sekundärmedlemmar (huvudmedlemskap i annan klubb/distrikt), varav 3 t.o.m. 25 

år och 4 i åldern 26+. 

Ekonomisk redogörelse inklusive inventarieförteckning 

Skattmästaren Henrik Johansson redogör för den ekonomiska redovisningen och vissa frågar ställs och besvaras.  

 

Mötet godkänner med tacksamhet verksamhetsberättelsen, inklusive ekonomisk redovisning, en del smärre 

kompletteringar som meddelats ska ske. Se Bilaga 2.  

Sammanfattningsvis ett ytterst viktigt dokument vid ansökan om bidrag till Region JH. 

 

b) Revisionsberättelse  

I revisorernas frånvaro föredrar Sven-Olof via mail till medlemmarna utsänd revisionsberättelse.  

Den innehåller inget klander emot styrelsens förvaltning.  

Revisorerna tillstyrker dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar 

ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019.  

Revisionsberättelsen läggs  till handlingarna. Bilaga 3 (ingår i VB-dokumentet). 

 

§ 9 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT 

ANSVARSFRIHET 

 

Årsmötet beslutar: 

a) att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning 

b) att redovisat resultat, + 8 850,41 kronor, balanseras i ny räkning 

c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§ 10 VERKSAMHETSPLAN 2020/21 OCH BUDGET 2020 
 

a) Skolschackverksamheten 

 

• Schackfyran  

Schack4an är en lagtävling för elever som går i årskurs fyra i grundskolan. I Schack4an strävar man efter att så 

många som möjligt ska delta, inte bara de bästa. Aktiviteten sprider kunskap om schack men kan också ses som 

ett socialt projekt. Elever från olika skolor och med skiftande bakgrund möts och deltar på lika villkor.  

Schack4an har varit uppskattad på många skolor men aktiviteten kräver en hel del arbete, kommunikation och 

planering. Det är nu ca 30 år sedan vi hade premiär för Schack4an i distriktet. Säsongen 2019/20 gjordes 32 

klassbesök hos 17 skolor i länet och årligen sedan ”omstarten” 2007/08 nås ca 500 elever med 

schackintroduktion.  
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Kommande säsong upplevs som oviss. I dessa Corona-tider har SSF ändå infört en möjlighet till digitala 

klassbesök, eventuellt i kombination med samtidig personlig närvaro. SSF ska ha skickat ut ett specialnummer 

av TfS (tema Schack i skolan) till skolor och klassföreståndare. Det förväntas ge resultat och generera 

intresseanmälningar. Bo Wik meddelar att han hoppas komma till resultat med stöd till Grevåkersskolan för 

bildande av skolschackklubb.  

Vi upplever att antalet identifierade funktionärer är i underkant. Årsmötet beslutar dock att även säsongen 

2020/21 genomföra Schack4an med i huvudsak samma områdesansvariga m.fl. som senast. Sven-Olof fortsätter 

inledd dialog med SSF/Albin Ringstad om lämpligt upplägg för oss, inklusive avstämning av hur info kan ha nått 

ut till skolor/berörda klassföreståndare om Schack4an.  

 

b) Tävlingsverksamheten 2020/21 
 

• Sjakkfeiden mot Trondheim/Tröndelagen 

 Sjakkfeiden 2020 i Östersund blev inställd/uppskjuten på grund av Covid-19. Förhoppningen är att Sjakkfeiden 

ska kunna äga rum 2021 antingen i Östersund eller Trondheim, som traditionellt har haft udda år sedan 

omstarten 2005.  

 

• DM-tävlingar m.m. – Onlinemästerskap eller ej? 

DM-tävlingar bör arrangeras enligt gängse mönster de senaste åren med närschack. Styrelsen är 

tävlingskommitté och får senare besluta om detaljer och datum för Långparti-DM, Blixt-DM, DM i snabbschack 

samt Jämtcupen i den mån de över huvud taget bedöms kunna genomföras på grund av pandemien. Noteras att 

det för dagen inte finns gehör att planlägga eller bestämma datum för dessa närschacksmästerskap m.m. Vid 

diskussion befinns gehör saknas för att nämnda närschackmästerskap m.m. läggs online. En annan sak bedöms 

vara om särskilda ”onlinemästerskap” inrättas, som dock inte får ersätta de vanliga närschackmästerskapen. I 

sammanhanget noteras dock att dylika tävlingar med snabb- och blixtschack sker kontinuerligt genom SSF:s och 

klubbars försorg så tävlingsmöjligheter online kan för närvarande bedömas vara tillräckligt. 

  

Beslutas  

- att inte nu planlägga fysiska DM-tävlingar och Jämtcupen i avvaktan på pandemiutvecklingen 

- att dessa tävlingar 2020/21 skjuts upp på obestämd tid eller ställs in helt 

- att inte heller genomföra nämnda närschacks tävlingar online  

- att i den mån särskilt intresse finns för onlinemästerskap – under den specifika beteckningen – må sådana 

tävlingar efter styrelsens/tävlingskommitténs avgörande genomföras enligt särskilda tävlingsregler.  

 

Beträffande Storsjödraget blev den tänkta femte upplagan den 12-14 juni 2020 inställd pga. Coronan. Tävlingen 

planeras dock spelas under juni 2021. Bidrag söktes och utfästes av Schackakademien för såväl 2020 som 2021. 

Kommunalt arrangemangsbidrag kommer också i fråga.   
 

• Skolschackskommittén 

Skolschacktävlingar åvilar Skolschackskommittén. I praktiken har hittills styrelsen tillsammans med kommittén 

beslutat om och svarat för dessa med lokalt förankrade ledamöter/klubbar som värdefullt stöd i arbetet. Så väntas 

ske även kommande verksamhetsår.  

 

c) Budget 2020    
 

Något reellt budgetförslag föreligger inte men rent översiktligt bedöms ungefär samma kostnadsnivå  – e ller 

lägre (klassbesök?) – uppkomma 2020 som 2019 för den ordinarie verksamheten. 

 

Distriktet står för klubbarnas anmälningsavgifter för spel i allsvenskan och länsserien enligt samma normer som 

föregående år. Klubbar uppmanas att hos JHSF ansöka om dels så kallat verksamhetsbidrag och dels om bidrag 

för anmälningsavgifter i Allsvenska serien och länsserien. Beslut om storleken på verksamhetsbidraget kommer 

att tas senare under året när tillämpad parameter föreligger (aktiviteter i form av seriespel). 

 

§ 11 PROPOSITIONER M.M.   
 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2021 

Oförändrade avgifter föreslås för 2021. 

Årsmötet beslutar följande årsavgifter för 2021: 

- Medlem 26> år 270 kr till JHSF varav 240 kr går vidare till SSF 

- Medlem 0-25 år 30 kr till JHSF varav 10 kr går vidare till SSF (skolschackklubb kan ha avgiftsfritt 

medlemskap i klubben). 
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b) Övriga propositioner 

Inga övriga propositioner finns att behandla. 
 

§ 12  MOTIONER 
 

Inga motioner har framlagts till årsmötet. 

 

§ 13 VAL AV ORDFÖRANDE RESP. ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER M.FL. FÖR 2019 

(Intill tidpunkten för nästa årsmöte eller i förekommande fall årsmötet 2021) 

 

Valberedningens förslag – Se Bilaga 4  

Beslutas i enlighet med sammanställning i Bilaga 5. 

Antecknas att posten som sekreterare hålls ”flexibel” beroende på att Adrian Bohman Karlholm studerar på 

annan ort. Avgående ledamoten Christer Alkerud tackas för sina värdefulla insatser inte minst inom ramen för 

Schck4an, något som han vid behov lovat fortsätta med. Det gäller då främst registrering av tävlande klasser 

samt att handha lottningsförfarandet vid tävlingar. 

Punkten med val av firmatecknare förklaras omedelbart justerad – se även nedan. 

 

 Antecknas följande reglering i årsmötesprotokoll 2018-05-18 och som fortfarande gäller:  

 

I anslutning till årsmötet och justeringen av årsmötesprotokollet har överenskommits följande reglering: 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden jämte annan ledamot. Vid förfall för 

ordföranden träder vice ordföranden in i dennes ställe. 

 Attestregler: Till föreningen ställda fakturor eller andra betalningskrav attesteras av kassören själv. Vid 

utbetalning överstigande 3 000 kr eller om utbetalningen avser kassören själv erfordras dock ordförandens eller 

vice ordförandens attest. 

   

§ 14 VAL AV OMBUD TILL SSF:s DIGITALA KONGRESS SÖNDAG 2020-10-04 

 

JHSF har två röster vid SSF:s digitala kongress söndag 2020-10-04. Till ombud utses Sven-Olof Andersson och 

Per-Olov Larsson. 

 

§ 15 PROPOSITIONER OCH MOTIONER SSF:s KONGRESS SÖNDAG 2020-10-04 

 

Årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att behandla SSF:s propositioner och till SSF inkomna motioner, så att 

ombuden har stöd för sin röstning vid kongressen. Antecknas att överlag bland årsmötesdeltagarna ansågs SSF-

styrelsens yttranden över motionerna välgrundade, om än i behov av en del förtydliganden vid fortsatt hantering. 

 

§ 16 NYA SKOLSCHACKKLUBBAR    

 

Sex nya skolschacksklubbar har tillkommit under 2020. Fjällängens Skolschackklubb, Racklöfska 

mellanstadium, Schackfritids, Schackmatt Frösön, SS Friknugarna och Ängsmogårdens Schackklubb. 

 

§ 17 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR 

 

Sven-Olof noterar att ”i vanlig ordning” har någon inventering på klubb-/distriktsnivå inte skett av därtill 

förtjänta mottagare av Collijn-plaketter (brons- resp. silver) eller andra utmärkelser. Här torde skaran ha växt 

betydligt eftersom det var länge sedan sådan inventering gjordes. Undantag – Georgibelle Fröjse hedrades 

postumt av SSF med en Collijn i guld i samband med minnesstunden i Frösö kyrka. Sven-Olof förmedlade 

uppdraget och utmärkelsen uppskattades mycket av de anhöriga. Vid minnesstunden deltog även Lennart 

Burman som under många år hjälpt Georgibelle med hennes arrangörsskap av NM för synskadade på hotell Åre 

Fjällsätra i Undersåker. 

 

§ 18 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

Inga övriga ärenden. 
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§ 19 ÅRSMÖTET AVSLUTAS 

 

Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet kl. 21:15. Därefter bjuds deltagarna 

på räksmörgås och vatten/lättöl på JHSF:s bekostnad. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Per-Olov Larsson 

Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Sven-Olof Andersson   Tomas Frank 

Mötesordförande  Protokolljusterare 

 

BILAGOR 

1 – § 6 – Kallelse/dagordning (tidigare utsänd) 

2-3 – § 8 – Verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse 

4 – § 13 – Valberedningens förslag för 2020 (tidigare utsänt)  

5 – § 13 – Årsmötets beslut     
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Valberedningens förslag av styrelseledamöter, revisorer samt övriga funktionärer vid 

Jämtland-Härjedalens Schackförbunds årsmöte, onsdag 2020-09-23 

         

         

 Ordförande  Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval 1 år 

 Vice ordförande Per-Olov Larsson, Östersunds SS  vald 1 år 

 Sekreterare Adrian Bohman Karlholm, Östersunds SS vald 1 år 

 Skattmästare Henrik Johansson, Östersunds SS  omval 2 år 

         

 Övriga ledamöter Christer Mäki, Östersunds SS  vald 1 år 

   Axel Sahlin, Östersunds SS  nyval 2 år 

   Marie Henriksson, Schack 88, Hammerdal vald 1 år 

   Jesper Rhodin, Schack 88, Hammerdal omval 2 år 

         

         

 Styrelsesuppleant Tomas Frank, Östersunds SS  omval 1 år 

   Simon Ferm, Östersunds SS  omval 1 år 

         

         

 Adjungerade Varje klubb får adjungera en representant till varje styrelsemöte,   

   dock utan rösträtt     

         

 Revisorer Bo Sundell, Östersunds SS  omval  

   Jonas Sandbom, Bräcke SS  omval  

         

 Revisorssuppleant Per Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal omval  

   Leif Eikeseth, Östersunds SS  omval  

         

 Tävlingskommittè Styrelsen      

         

 Skolschackkommittè Ingemar Olofsson, Östersunds SS, sammankallande omval  

   Christer Alkerud, Sonfjällsskolans SK omval  

   Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval  

   Anders Nylén, Östersunds SS  omval  

   Yngve Sundien, Östersunds SS  omval  

   Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval  

         

 LOREDO Henrik Johansson, Östersunds SS  omval  

 (Lokal regel- och Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval  

 domarkomitté) Bo Wik, Schack 88, Hammerdal  omval  

   Per-Olov Larsson, Östersunds SS  omval  

   Bengt Öberg, Östersunds SS  omval  

         

 Registeransvariga Distriktsadmin SSFs medlemssystem   

   Bengt Öberg, Östersunds SS  omval  

   Henrik Johansson, Östersunds SS  omval  

         

 Webbansvarig Bengt Öberg, Östersunds SS  omval  

         

 Valberedningen Bengt Öberg,Östersunds SS, sammankallande   

   Stefan Karlsson, Schack 88, Hammerdal   

         

 Firmateckning Styrelsen, alternativt ordförande/vice ordförande och    

   annan ledamot.      
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JHSF-STYRELSEN M.FL. – ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2020-09-23, § 13 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG – Se Bilaga 1  

Tidigare konstituering löper vidare, födelseår anges för styrelsen m.fl. 

Punkten val av firmatecknare förklaras omedebart justerad. 

Funktion 

 

Namn, födelseår Förening Period 

(Vald 

intill 

årsmötet) 

Ant. 

Årsmötet 2020-09-23 

Ordförande  

Protokollförare 

Protokolljusterare 

 

Sven-Olof Andersson 

Per-Olov Larsson 

Tomas Frank 

   

Styrelsen       

Ordförande  

7 övriga ledamöter 

(utökning med 1) 

 

 

 

 

 

 

2 suppleanter    

 

Sven-Olof Andersson, 1942 

Per-Olov Larsson, 1953 

Adrian Bohman Karlholm, 1996 

Henrik Johansson, 1977 

Christer Mäki, 1954 

Axel Sahlin, 2001 

Jesper Rhodin, 1996 

Marie Henriksson, 1991 

 

Tomas Frank, 1955 

Simon Ferm, 1990 

 

ÖSS 

ÖSS 

(ÖSS) 

ÖSS 

ÖSS 

ÖSS 

Schack 88 

Schack 88 

 

ÖSS 

ÖSS 

 

Årsvis 

2021 

2021 

2022 

2021 

2022 

2022 

2021 

 

Årsvis 

Årsvis 

 

Omval 

1 år kvar Vice ordf.) 

1 år kvar (Sekreterare) 

Omval (Kassör) 

1 år kvar 

Nyval 

Omval 

1 år kvar 

 

Omval 

Omval 

Revisorer 

Ordinarie 

 

Suppleanter 

 

Jonas Sandbom 

Bo Sundell 

Per-Jonas Wik 

Leif Eikeseth 

 

Bräcke SS 

ÖSS 

Schack 88 

ÖSS 

Årsvis 

 

 

 

 

 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

Tävlingskommitté Styrelsen  Årsvis  

Distriktsinstruktör Vakant  Årsvis  

Skolschackskommitté 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Andersson 

Christer Alkerud 

Ingemar Olofsson 

 

 

Yngve Sundien 

Bo Wik 

Anders Nylén 

 

ÖSS 

(Sonfj.SK) 

ÖSS 

 

 

ÖSS 

Schack 88 

ÖSS 

Årsvis  

KP SSF +sammankallande 

IT-samordning, tävling 

KP Ösd m.fl. kommuner, 

klassbesök etc. (inkl SOA 

+ Yngve) 

Se ovan 

KP Strömsunds kommun 

KP Åre kommun 

LOREDO 

Lokal regel- och 

domarkommitté; 

FIDE-registrerade 

domare (nivå NA) 

 

 

Henrik Johansson 

Sven-Olof Andersson 

Bo Wik 

Bengt Öberg 

Per-Olov Larsson 

 

ÖSS 

ÖSS 

Schack 88 

ÖSS 

ÖSS 

Årsvis  

Även Lennart Burman och 

Åke Myrberg är NA 

Registeransvariga 

Inkl. SSF:s medlems-

system 

 

Bengt Öberg 

Henrik Johansson 

 

ÖSS 

ÖSS 

Årsvis  

Kontaktperson SSF 

 

Webbansvarig Bengt Öberg ÖSS Årsvis  

Valberedningen 

x ledamöter    

 

Bengt Öberg, 1967 

Stefan Karlsson, 1958 

 

ÖSS 

Schack 88 

Årsvis 

 

 

Sammankallande 

Firmateckning,  

se § 13 

= Styrelsen alt. 

ordföranden/vice 

ordföranden plus 

annan ledamot  

 

Se valda personer enligt ovan 

 

 

  

 

 


