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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL 

893200-1628    2021-06-10 
Sven-Olof Andersson, ordförande   

Telefon: 070-362 25 53 (mobil) 

 

 

STYRELSESAMMANTRÄDE (inkl. Skolschackkommittén m.fl.)    
 

Nr 2021:1  

Datum Torsdagen den 10 juni 2021  

Tid Kl. 19:45-21:15 (i anslutning till styrelsemöte med Östersunds SS)    

Plats Genvägen 29 A, Salongen    

 

Närvarande   

Ledamöter Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Christer Mäki 

Suppleanter - 

 Adjungerad  

 Bengt Öberg (valberedningen samt kontaktperson medlemsregister, webbansvarig) 

 Skolschackskommittén  

 Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson 

 

Förhinder  

Ledamöter Per-Olov Larsson, Adrian Bohman Karlholm, Axel Sahlin, Jesper Rhodin, Marie Henriksson    

Suppleanter Tomas Frank, Simon Ferm 

Skolschackk. Christer Alkerud, Ingemar Olofsson, Bo Wik, Anders Nylén 

 

 

§ 1 INLEDNING 

 

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

Bo Wik meddelat att någon JHSF-ledamot från Schack 88 inte kan delta. Bo har dock lämnat kommentarer till  

ett par punkter i dagordningen. 

 

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE SAMT 

PROTOKOLLJUSTERARE ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET 

OCH TILLIKA VARA RÖSTRÄKNARE  

 

Sven-Olof Andersson väljs till mötesordförande och protokollförare. Till protokolljusterare och rösträknare väljs 

Christer Mäki. 

 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse – se Bilaga 1. Övriga frågor kan tillkomma under hand.  

 

§ 4  FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 

Föregående protokoll från styrelsemötet 2019-12-02 och årsmötet 2020-09-23 godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 

§ 5 EKONOMI 

 

a) Utfall hittills 2021 samt bokslut för 2020       

      

Kassören Henrik Johansson informerar.   

- Utfall hittills 2021 överskott ca 68 tkr (2020 ca 57 tkr).  

- 2020 års resultat = överskott 57 444,54 kr. Eget kapital ca 375 tkr, varav materiel ca 37 tkr.  

 Se Bilaga 2. Verksamhetsbidrag för 2020 till klubbar skuldförda (jfr årsmötesbeslut m.m.).  
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b) Regionförbundet – Organisationsbidrag för 2021 – Ansökan 2020-10-28 (SOA) 

Sven-Olof meddelar att ansökan om organisationsbidrag för 2021 inlämnades till regionen 2020-10-28. 

Organisationsbidrag att utbetalas 2021 beviljat med 70 240 kr, dvs. samma belopp som för 2020. För 2021 ingår 

tillskott pga. garantiregeln med 26 530 kr utöver ordinarie bidraget 43 710 (30 000 + 13 710) kr. Översyn av 

bidragsbestämmelserna pågår så vi får se var vi landar vid nästa ansökningstillfälle (hösten 2021). Regionen har 

hållit online-seminarier om detta under hösten 2020 och Sven-Olof har deltagit för JHSF:s räkning. 

 

c) Verksamhetsbidrag m.m. stöd till klubbar för 2020 

Verksamhetsbidrag diskuterades. För 2019 bestämdes tills vidare oförändrade bidrag till klubbar, dvs. 

oförändrade parametrar och sålunda gällde samma för 2020 enligt årsmötesbeslut 2020-09-23, trots 

”pandeminedgång” i verksamheten. Efter dialog om arten av parametrar, pandeminedgång etc. bekräftades 

oförändrade förutsättningar för verksamhetsbidrag för 2020 enligt underhandsbeslut/meddelanden 2021-02-02 

och 2021-04-10. Verksamhetsbidrag för 2021 får prövas i särskild ordning efter eventuell omprövning av 

lämpliga parametrar. 

 

Beslutas 

- att medel som tillförs JHSF av regionen i lämplig omfattning bör komma aktiva, traditionella klubbar till del 

- att regionbidrag i första hand går till JHSF:s behov för administration, utvecklingsinsatser m.m. 

- att bidrag – verksamhetsbidrag – till aktiva klubbar bör direkt eller indirekt gynna ungdomar, vare sig det sker 

inom traditionella klubbars egen verksamhet eller som ett medel att locka medlemmar i skolschackklubbar att bli 

aktiva i s.k. traditionella klubbar, inklusive då främst tävlingar, seriespel etc. i olika former 

- att, mot bakgrund av dialog som förevarit om hittillsvarande parametrar för verksamhetsbidraget,  översyn bör 

göras av dessa kriterier, liksom även hur stor andel av regionbidraget som årligen bör kunna tas i anspråk för 

klubbstöd efter reservering för JHSF:s egna behov  

- att tillskapa en arbetsgrupp för nämnda översyn och vars uppdrag blir att komma med förslag till eventuella 

förändringar att beslutas vid kommande årsmöte 

- att gruppen ska bestå av skattmästaren Henrik Johansson, Christer Mäki och Bengt Öberg, båda ÖSS, samt Bo 

Wik, Schack 88 

- att eventuella förslag till förändring av förutsättningarna för verksamhetsbidrag från JHSF bör presenteras 

senast den 5 september 2021 (tillägg efter mötet/SOA).   

 

d) Antal medlemmar hittills 2021 + klubbar – Se Bilaga 3 

Bengt Öberg rapporterar att för 2020 redovisas 509 (539) medlemmar, varav 429 (457) juniorer (upp t.o.m. 25 

år) och 80 (82) seniorer. Härutöver är 13 (7) sekundärmedlemmar (huvudmedlemskap i annan klubb), varav 12 

(3) juniorer och 1 (4) seniorer.  

Av distriktets huvudmedlemmar är 5 juniorer (av 429) folkbokförda i andra länder.  

 

e) Medlemsavgifter för 2022 – JHSF = oförändrat 30 kr + SSF-kongressen, § 13 = 240 kr 

Oförändrade avgifter till JHSF gäller för 2021, 270 kr för senior, varav 240 kr till SSF. Motsvarande för junior 

(< 25år) är 20 kr till JHSF, varav 10 kr till SSF. Någon höjning föreslås inte för 2022. 

 

§ 6 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN/BUDGET 2021 

 

a) Skolschackverksamheten 

 

• Utvecklingsprojektet Schack i Skolan 

- Bengt anmäler fyra nya skolschackklubbar år 2020. Under 2021 har nya tillkommit tack vare 

Schack4an online. Tre skolschackklubbar hade ingen verksamhet/inga medlemmar 2020. 

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

Hall; ingen pedagogdag under 2021. 

  

• Schack4an 2020/2021 samt 2021/22 – Lagtävlingen  

- Introduktionsbesök 2020/21 online av SSF (Albin Ringstad) och Sven-Olof. Vid ett par besök 

även Ingemar Olofsson respektive Bo Wik; 14 klasser/10 skolor/288 elever    

- Distriktstävling online torsdag 2021-04-15; 15 klasser//10 skolor/236 deltagare av 284 enligt 

klasslistor; segrare Trångsvikens skolas 3-4 med 15 elever, varav nio i trean och sex i fyran   

- Riksfinal online torsdag 2021-06-03; 168 lag/3645 elever; åtta JH-lag; bäst blev Trångsvikens 

skola 3-4 på plats 26 bland de 168 deltagande lagen. 
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- Säsongen 2021/22 bör vi genomföra – introduktion online eller via traditionella besök. Bo 

Wik har meddelat sin möjlighet att svara för skolbesök m.m. inom Strömsunds kommun.  

 

• Schack4a 2021 – Ind. tävlingen Schack4an-mästaren 

Ingen individuell Schackfyranmästaren under 2020/21 (kvaltävling); fri anmälan till riksfinalen 

online lördag 2021-07-03. Till dags dato två JH-spelare anmälda, båda från Trångsvikens skola. 

 

• Skol-DM (alt. Schack5/6an) och Skol-SM, båda tävlingarna lag och individuellt, m.fl. 

ungdomstävlingar    

Intet att rapportera för dagen. Inte heller på planeringsstadiet för närvarande.  

 

b) Tävlingsverksamheten 

 

• DM 2021 

DM 2020 arrangerades i Östersund helgen 11-12 januari 2020. Ingen DM-tävling hittills under 

2021. Får fortfarande anstå med sikte på eventuellt genomförande någon helg under oktober-

november med motsvarande upplägg som 2020. 

 

• Blixt-DM 2021 

Blixt-DM 2020 inställt. För 2021 får tävlingen fortfarande anstå med sikte på eventuellt 

genomförande under hösten. Schack 88 har anmält att de som vanligt kan ta en deltävling på 

traditionellt sätt. 

 

• Storsjödraget 2020-2021 inställda  

Ingen tävling 2020 och pandemiinställt även 2021. Beräknas återkomma 2022. Sven-Olof 

ombesörjer möjligheterna till förlängning/uppskjutning ytterligare ett år av beviljat bidrag från 

Schackakademien. Inför 2022 görs allmän avstämning, bl.a. utifrån inkomna synpunkter på tidigare 

tävlingar. Beslut får tas vid senare styrelsemöte, alternativt årsmötet, om eventuell tävling 2022, 

utformning, priser m.m. 

 

• Sjakkfeiden – Östersund 2020, Trondheim 2021 inställda 

Inställda tävlingar. Siktet får ställas in på 2022, då det bör vara Östersunds tur (jämna år).  

 

• DM Snabbschack – Hammerdal 2020 inställt 

Bo Wik vill vänta till närmare hösten med att bestämma om ett eventuell snabb-DM 2021 i 

Hammerdal. Han nämner som eventuell reservlösning att Jämtcupen också utgöra ett snabb-DM. 

 

• Jämtcupen – Östersund 2020 inställd 

Jämtcupen arrangerades fysiskt senast i Östersund torsdagen den 26 december 2019. Inga 

penningpriser utdelades. Motsvarande tävling 2021 får om förhållandena så medger (pandemin) 

spelas i slutet av december, Annandag Jul eller någon vardag därefter. 

 

c) Allsvenskan och Länsserien 2021/22  

Christer och Bengt bevakar händelseutvecklingen med Allsvenskan och Bengt rörande Länsserien.  

 

d) FIDE-ECU-NSF-SSF  

Vi gratulerar Henrik till hans utnämning till FIDE-FA (federation arbiter) och ECU-NOA.  

 

e) SSF - Inbjudan till informations-/arbetsmöte för distrikten 2021-01-31  

Antecknas att vid mötet (online) deltog från JH-distriktet Sven-Olof, Per-Olof, Henrik, Ingemar Olofsson och  

Bengt Öberg. Henrik deltog även i egenskap av ledamot i valberedningen för SSF och Per-Olov och Sven-Olof 

som revisor respektive revisorssuppleant i SSF. 

Beträffande innehållet i mötet hänvisas till denna länk:  

https://schack.se/wp-content/uploads/2021/03/Distrikskonferens-2021.pdf 

 

f) Övriga rapporter (resp. klubb- eller ortsföreträdare) 

Intet att anteckna. 

 

 

 

https://schack.se/wp-content/uploads/2021/03/Distrikskonferens-2021.pdf
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§ 7  ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2021 

 

a) Årsmötesdatum 2021 (klubbar och JHSF) samt preliminära styrelsesammanträden 

Tidpunkt för ”fysiskt” årsmöte fastställs preliminärt till onsdagen den 22 september 2021. 

 

b) Kallelse, dagordning, m.m.  

Se preliminär årsmötesdagordning som bilades kallelsen till dagens styrelsemöte. 

 

c) Verksamhetsberättelse inkl. och bokslut m.m. för 2020 – Fastställelse  

Antecknas att Per-Olov Larsson tacksamt sammanställt textdelarna i ÖSS och JHSF:s verksamhetsberättelser 

med ledning av textfilen till ÖP-krönikorna under 2020 (SOA). Sven-Olof har gått igenom dessa delar samt 

sammanställt statistik för Schack4an.  

Medlemsstatistik, tabellbilagor etc. svarar som vanligt Bengt för och Henrik för ekonomiredovisningen i VB. 

Tävlingsverksamheten på sparlåga 2020 men särskild redovisning bör ändå ske av ”onlineverksamheten”, 

vilket får anses vara värdefullt för bidragsgivande organ. 

 

d) Revisionsberättelse – Jonas Sandbom, Bo Sundell (suppleanter Per-Jonas Wik, Leif Eikeseth) – 

Se Bilaga 4     

Revisionsberättelse har erhållits, daterad 2021-04-27, och föredras av Sven-Olof, liksom även underliggande 

Revisions-PM innefattande positiv feed back rörande ordningen på verifikaten men påpekanden rörande 

attestförfarandet (attestrutiner har dock fastställts) och utbetalningsinstruktioner i ”tveksamma” fall. 

 

e) Valberedningen – Lägesrapport (Bengt Öberg, Stefan Karlsson) 

Intet att anteckna för dagen. Valberedningen tillfrågar samtliga förordnade om de önskar kvarstå eller ej. 

 

f) Verksamhetsplan och budget 2021 – (inkl. spelprogram 2021/22) 

Se § 6 rörande skolschacks- och tävlingsverksamheten. Budget 2021 får ses i paritet med budget för 2020 och 

med hänsynstagande till fortsatt pandemi.  Se även § 5 i tillämpliga delar. 

 

g) Propositioner/motioner till JHSF-årsmötet – Stoppdatum? 

Detta ”pandemiår” får bortses från eventuell stadgereglering. Skäligt stoppdatum bör kunna vara 14 dagar innan 

årsmötet. Se dock § 5 c) rörande rapport till styrelsen senast den 5 september från arbetsgruppens för 

verksamhetsbidrag rörande eventuella förändringar i nuvarande bidragssystem. 

 

h) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna  

 

Beslutas 

- att årsmötet genomförs preliminärt onsdagen den 22 september 2021, kl. 19:00 

- att kallelse/dagordning slutförs av Sven-Olof senast 14 dagar innan årsmötet 

- att Bengt slutför ”sina” delar i VB 2020 för JHSF (stomme/lägesredovisning tidigare utsänd) 

- att fastställt bokslut enligt vad som redovisas under § 5 infogas i VB 

- att revisionsberättelsen infogas i den slutliga VB-versionen 

- att valberedningens förslag ska finnas tillgängligt i skälig tid innan årsmötet (14 dagar) 

- att VP för JHSF får utgöra de aktiviteter som sedermera kan redovisas i ett med ÖSS och Schack 88 

uppdaterat gemensamt dokument/aktivitetskalender 

- att Bengt samordnar dokumenten och tillställer styrelsen för tillfälle till genomgång, underhandsbeslut och 

underskrift (verksamhetsberättelsen med bilagor) 

- att revisorerna tillställs den fullständiga dokumentationen 

- att slutliga dokument/årsmöteshandlingar görs tillgängliga för medlemmarna (utskick och/eller hemsidan). 

  

§ 8 SSF-KONGRESSEN SÖNDAG 2021-07-04  

 

a) Kallelse, dagordning, m.m.  

Antecknas att dokumentation finns på denna länk: 

Kongresshandlingar 2021 - Sveriges Schackförbund 

 

b) Verksamhetsberättelse 2020  

https://schack.se/nyhet/forbundsnytt/2021/05/114763/
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SSF:s tryckta VB för 2020 har ännu inte distribuerats. Sven-Olof har rekvirerat ett halvdussin sådan när den är 

klar. Tills vidare är VB med ekonomisk redovisning osv. läsbar på denna länk: 

SSF VB 2020 axel.indd (schack.se) 

c) Ombud för JHSF 

Antecknas att JHSF med 495 godkända medlemmar denna gång har ett ombud med rösträtt vid kongressen. 

Gränsen för ytterligare ett ombud går vid 500 registrerade medlemmar för 2020.  

 

Beslutas utse Sven-Olof att vara JHSF:s ombud vid kongressen. Antecknas att härutöver deltar Henrik som 

ledamot i valberedningen och Per-Olov som revisor. 

 

d) Ställningstagande till motioner/propositioner (punkt 13-15 i kongressdagordningen) 

 

Beslutas 

- att följa SSF-styrelsens förstahandsförslag beträffande motion från SS Manhem, Göteborg, om fördelning av 

coronastöd från MUCF; därvid må beaktas att SSF centralt bör behålla förstärkta medel för fortsatt stöd till 

”svagare” distrikt med kansliresurser (skolschacket) och gärna översyn av ekonomiska villkor inom allsvenska 

seriesystemet med särskild hänsyn till Norrlandsaspekter (resebidrag, karensavdrag osv.) 

- att följa SSF-styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2022 

- att följa SSF-styrelsens förslag om stadgeändring av förbundets säte från Norrköping till Uppsala.  

 

§ 9 UTMÄRKELSER 

 

Bordläggs för dagen. Återkopplas endast till tidigare skrivning enligt nedan. 

”Se tidigare protokoll. Kvarstående behov för styrelsen att inventera därtill förtjänta trotjänare för SSF- 

beslut. Yngve föreslår att han själv och mindre grupp vid tillfälle – när det lugnat ner sig med all  

mötesverksamhet – tar sig an uppgiften med genomgång av protokoll m.m. och söker utröna funktionärers  

tjänstgöringstid med olika uppdrag som kan kvalificera för utmärkelse. Dylik genomgång kan övervägas  

kombineras med inventering av handlingar för överlämnande till Föreningsarkivet.” 

   

- Förslag från klubbar/distrikt (kriterier SSF:s normer): 

http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/ 

 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR  

 

a) Lokal – Gemensam fråga med Östersunds SS 

Sven-Olof informerar om en lokal som eventuellt kan vara intressant för klubben och JHSF. Den ligger i 

grannskapet, infart Björkbackavägen, och är enligt uppgift på ca 120 kvm. Därtill hör möblerbart pentry, WC 

och två rejäla förrådsrum samt bilplats. Lokalen innehas nu av sömmerska/skräddare som på sikt tänker sig 

flytta till något mindre och kanske trappa ner sin verksamhet. Hennes hyra f.n. 2 800 kr och har så varit i 20-

talet år. Hon tänker på oss och vårt eventuella intresse för schackverksamheten. 

Vi är positiva till möjligheten att få mer spaciösa utrymmen och gör gärna studiebesök när tillfälle ges. 

 

b) Lennart Burman och hans prissamling – Gemensam fråga med Östersunds SS 

Sven-Olof informerar om läget beträffande Lennart och hans vistelse på boende vid Skogsbruksvägen. Sven-

Olof har besökt honom ett halvdussin gånger – vid ett tillfälle i sällskap med Christer Mäki. Även vår 

klubbkamrat Bengt Mattsson befinner sig på samma boende – rumsgranne med Lennart. Lennart har en god 

man, Erik Arvidsson, som tillvaratar hans intressen och sköter praktiska administrativa göromål. I detta ingår 

att avveckla Lennarts och John Davids lägenheter och all lös egendom. Vad gäller Lennarts omfattande 

skivsamling har Sven-Olof sett till att gode mannen inte låtit auktionsfirma ta hand om den utan nu finns den 

i Lennarts lägenhet på boendet. Återstår att skaffa en ”allt-i-ett-apparat” så att han med personalens bistånd 

kan lyssna på musik också, vilket varit ett av hans stora intresse. 

Vad gäller Lennart omfattande prissamling med pokaler etc. har gode mannen och Sven-Olof gemensamt 

tagit hand om denna i lägenheten. Det blev tre välfyllda plastkassar och de får härbärgeras i schacklokalen. I 

samlingen finns bl.a. det stiliga poängpriset till minne av Carl Gundt. En hel del av priserna skulle kanske 

kunna återanvändas med ny gravyr – liksom åtskilligt av det som redan finns i schacklokalen.  

 

c) Logga 

Återkopplas till  styrelsemötet 2019-12-02, § 9, och denna skrivning:  

https://schack.se/wp-content/uploads/2021/05/SSF-VB2020.pdf
http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/
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”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.”  

Ärendet kvarstår på Bengts ”att-göra-lista” men kan för tillfället inte prioriteras av honom. 

§ 11 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 

Bestäms preliminärt till årsmötet onsdagen den 22 september 2021 – Gamla Teatern? 

 

§ 12 AVSLUTNING 

 

Ordföranden tackar för allas engagemang – trots pandemiår! Ett tack från styrelsen även till Bengt Öberg 

som varit synnerligen aktiv med medlemskontakterna och uppmuntran till onlinespel i olika tävlingar på 

såväl klubb- som distriktsplaner! Även Bo Wik harangeras för sitt engagemang för onlineschacktävlingar. 

 

----------------------- 
 

Vid protokollet 

 

 

 

Sven-Olof Andersson  

Mötesordförande och protokollförare 

 

Justeras 

 

 

 

Christer Mäki 

Protokolljusterare 

 

 
 

BILAGOR 

1. § 3 – Kallelse till styrelsemöte/dagordning 

2. § 5 a) – Ekonomisk redovisning för 2020 

3. § 5 d) – Klubb- och medlemsstatistik för 2020 

4. § 7 d) – Revisionsberättelse för 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jhsf.se/Distrikt%20&%20Klubbhandlingar/Protokoll%20arsmoten%20&%20styrelsemoten/JHSF%202021/JHSF%20-%20Styrelsemote%202021-06-10%20-%20Kallelse,%20inbjudan,%20dagordning%20(1).pdf
https://jhsf.se/Distrikt%20&%20Klubbhandlingar/Protokoll%20arsmoten%20&%20styrelsemoten/JHSF%202020/ekonomisk%20redovisning%20JHSF%202020%20(11).pdf
https://jhsf.se/Distrikt%20&%20Klubbhandlingar/Protokoll%20arsmoten%20&%20styrelsemoten/JHSF%202020/JHSF%20-%20Arsmote%202021-09-22%20-%20Verksamhetsberattelse%20for%202020%20-%20Sida%201%20-%203%20med%20kvinnor.pdf
https://jhsf.se/Distrikt%20&%20Klubbhandlingar/Protokoll%20arsmoten%20&%20styrelsemoten/JHSF%202020/JHSF%20-%20revisionsberattelse%202020_3.pdf

