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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL 

893200-1628    2021-12-20 
Sven-Olof Andersson, ordförande   

Telefon: 070-362 25 53 (mobil) 

 

 

STYRELSESAMMANTRÄDE (inkl. Skolschackkommittén m.fl.)    
 

Nr 2021:2 (exkl. årsmötet) 

Datum Måndagen den 20 december 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  

 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 2021-06-10 och årsmötet 2021-09-22 godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 

§ 5 EKONOMI 

 

a) Utfall hittills 2021        

      

Henrik meddelar att för 2021 beräknas uppkomma ett överskott på ca 59 tkr. 

Banktillgodohavanden uppgår till ca 375 tkr (SHB 108 tkr, Nordea 212 tkr, plusgiro 55 tkr), summa tillgångar ca 

412 tkr. Henrik sänder fil till oss.  
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b) Regionförbundet – Organisationsbidrag för 2022 – Ansökan 2021-09-15 (SOA) 

Sven-Olof meddelar att ansökan om organisationsbidrag för 2022 inlämnades till regionen 2021-09-15. 

Organisationsbidrag att utbetalas 2022 har ännu inte meddelats av regionen men besked har aviserats komma i 

början av 2022. Översyn av bidragsbestämmelserna har gjorts så vi får se var vi landar för 2022.  

 

c) Aktuella SSF-bidrag till distrikt och klubbar 

I kommande bokslut får vi se hur SSF-bidragen gestaltat sig med hänsyn även till extra bidrag enligt 

omröstningsbeslut vid årets kongress. Även klassbesöksbidragen (Schack4an) får synliggöras i kommande 

bokslut. 

 

d) Verksamhetsbidrag m.m. stöd från JHSF till klubbar för 2021 samt lägesrapport från 

Översynsgruppen 

På 2021 belöpande verksamhetsbidrag till klubbarna (traditionell) uppgår till 14 tkr. Avser endast allsvenska 

serielag som grund då ingen länsserie kunnat genomföras. 

Oförändrad parameter tillämpas för 2021. För 2022 avses omprövning ske utifrån vad den tillsatta arbetsgruppen 

kommer fram till (skattmästaren Henrik Johansson, Christer Mäki och Bengt Öberg, båda ÖSS, samt Bo Wik, 

Schack 88). Vissa synpunkter lämnas vid mötet och en skiss av Bengt på alternativ grund eller 

tilläggskomponent för verksamhetsbidrag. Gruppen fortsätter med sina överväganden och ska ha klart ett 

underlag för eventuell styrelseproposition till årsmötet 2022. 

 

e) Antal medlemmar hittills 2021 + klubbar 

Bengt rapporterar att uppgift inte kan lämnas nu då medlemssystemet inte anses tillförlitligt just nu. 

Befaras dock en avsevärd nedgång pga. pandemin och att påminnelseförfarande (ÖSS) inte fungerat fullt ut. 

 

f) 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 2023. 

 

§ 6 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN/BUDGET 2022 

 

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. 

- Senaste pedagogdagen arrangerades onsdag 2020-01-15 (inklusive ”Världsspråket Schack”) 

med Jesper Hall; ingen pedagogdag under 2021 och ingen ”fysisk” planeras hittills för 2022. 

  

• 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. 

Distriktet genom Sven-Olof uppvaktade onsdag 2021-04-21 med tårta, den stora träkungen 

och individuella guldmedaljer.   

- 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. 

- Säsongen 2021/22 genomförs introduktion online eller via traditionella besök. Sex fysiska 

besök har hittills gjorts: Åre kommun, 5 st (Anders Nylén) och Östersunds kommun, 1 st 

(Anders Nylén och Sven-Olof Andersson). Ytterligare ett dussintal skolor/klasser vill ha 

besök och de kommer sannolikt att genomföras online av Sven-Olof Andersson och SSF-

kansliet (Albin Ringstad). Skolor från sex kommuner finns i intresselistan, endast Berg och 

Härjedalen saknas inför säsongen 2021/22. 

 

• Schack4an 2021 – Ind. tävlingen Schack4an-mästaren 

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

online lördag 2021-07-03. JH-distriktet hade hela åtta deltagare. Sex av dessa nådde 16 poäng 

jämfört med segrarens 24 och de fyra närmaste därefter på 22 poäng. Riksfinalen hade 203 

deltagare som alltså spelade tävlingen online. 
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• Skol-DM (alt. Schack5/6an) och Skol-SM, båda tävlingarna lag och individuellt, m.fl. 

ungdomstävlingar    

Intet att rapportera. Inte heller på planeringsstadiet för närvarande men kan komma i fråga 2022.  

 

b) Tävlingsverksamheten 

 

• DM 2021 

DM 2020 arrangerades i Östersund helgen 11-12 januari 2020. I år 6-7 november med motsvarande 

upplägg som 2020.  Endast åtta deltagare i denna 86:e upplaga av individuella DM. Slutsegrare 

Adrian Bohman Karlholm närmast följd av Bengt Öberg och Henrik Johansson. 

 

• Blixt-DM 2021 

Blixt-DM 2020 inställt. För 2021 spelades tävlingen tisdag 23, söndag 28 och tisdag 30 november 

med mellersta omgången i Hammerdal.  Slutsegrare Adrian Bohman Karlholm, närmast följd av 

Sven-Olof Andersson och Sune Zackrisson. Sammanlagt 15 deltagare. För 2022 kan datum inte 

fastställas nu pga. nya Corona-restriktioner. 

 

• Storsjödraget 2020-2021 inställda  

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

ordnat förlängning/uppskjutning till 2022 av beviljat bidrag från Schackakademien och även en 

viss uppjustering av bidragsbelopp till grundbelopp 10 tkr plus tillägg för GM/WGM och IM/WIM 

till ett bidrag på maximalt 15 tkr. 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 och siktet får ställas in på 2022, då Östersunds står på tur (jämna år).  

 

• DM Snabbschack – Hammerdal 2020 inställt – 2021 års Annandag Jul 

Bo Wik har meddelat att Schack 88 inte är beredd att åta sig snabb-DM 2021 i Hammerdal. Han 

har som reservlösning föreslaget att Jämtcupen också blir snabb-DM. 

JHSF beslutar här att tävlingen får kombineras med Jämtcupen och spelas på Annandag Jul. 

 

• Jämtcupen – Östersund 2020 inställd – 2021 års Annandag Jul 

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

penningpriser utdelades. Motsvarande tävling 2021 får – som framgår ovan – spelas Annandag Jul i 

kombination med DM i snabbschack. 

 

c) Allsvenskan och Länsserien 2021/22  

Christer och Bengt bevakar händelseutvecklingen med Allsvenskan och Bengt rörande Länsserien. En match i 

division I har hittills genomförts med, den 5 december i Sundsvall med ÖSS-förlust 7-1 mot ”grannklubben” 

Fagervik-Sundsvall.  

 

d) FIDE-ECU-NSF-SSF  

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 

 

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

Intet att anteckna. 

 

§ 7  ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2022 

 Förberedelser och ansvarsfördelning 

 

a) Årsmötesdatum 2022 (klubbar och JHSF) samt preliminära styrelsesammanträden 

Tidpunkt för ”fysiskt” årsmöte kan inte bestämmas för dagen men inriktningen är april-maj 2022. 

 

https://schack.se/wp-content/uploads/2021/03/Distrikskonferens-2021.pdf
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b) Lokal, kallelse, dagordning, m.m.  

Intet att anteckna för dagen.  

 

c) Verksamhetsberättelse inkl. och bokslut m.m. för 2021 – Dokumentation 

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

med ledning av textfilen till ÖP-krönikorna under 2020 (SOA). Schack4an-statistik = Sven-Olof.   

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

Samma upplägg förväntas kunna ske för framtagande av dokumentation avseende verksamhetsåret 2021. 

 

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

Senaste revisionsberättelse var daterad 2021-04-27 liksom även underliggande Revisions-PM med 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 må i god tid tillfråga samtliga förordnade om de önskar kvarstå 

eller ej. 

 

f) Verksamhetsplan och budget 2022 – (inkl. spelprogram 2022) 

Se § 6 rörande skolschacks- och tävlingsverksamheten. Budget 2022 får ses i paritet med budget för 2020-2021 

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 d) rörande rapport till styrelsen från arbetsgruppens för verksamhetsbidrag angående 

eventuella förändringar i nuvarande bidragssystem. 

 

h) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna  

Bordläggs för dagen. 

 

§ 8 BELASTNINGSREGISTER – UTDRAG UR  

 

Här erinras endast om vad som bestämdes vis årsmötet 2021-09-22, § 17 b), som återges här nedan: 

 

”Ordföranden tar upp frågan om kravet på belastningsregisterutdrag för de som har direkt och regelbunden 

kontakt med barn upp till och med 18 år. Detta har införts av SSF och närmare detaljer framgår av denna länk till 

SSF-hemsidan: 

Information till klubbar och distrikt inom Sveriges Schackförbund angående utdrag ur belastningsregistret hos 

Polisen - Sveriges Schackförbund  

Sune Andersson kompletterar med info om det formella kring utdraget, som begärs av respektive individ. 

Utdraget uppvisas för ansvarig inom föreningen och registreras/protokollförs. SSF kan göra stickprov och 

utfärda sanktioner om det inte sköts.” 

 

Antecknas att Ingemar Olofsson utsetts som ansvarig inom distriktet i dessa frågor.  

 

§ 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/ 

 

https://schack.se/forbundet/anstallda/information-om-utdrag-ur-belastningsregistret/
https://schack.se/forbundet/anstallda/information-om-utdrag-ur-belastningsregistret/
http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/
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§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR  

 

Vad gäller nedanstående punkter återkopplas till motsvarande frågor vid styrelsesammanträdet 2021-06-10, § 10 

a-c) 

a) Lokal – Gemensam fråga med Östersunds SS 

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

c) Logga 

 

§ 11 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 

Bestäms att hållas vid lämplig tidpunkt innan nästa årsmöte, dvs. preliminärt under april 2022. 

 

§ 12 AVSLUTNING 

 

Ordföranden tackar för allas engagemang – trots rådande pandemipåverkan!  

 

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

Vid protokollet 

 

 

 

Sven-Olof Andersson  

Mötesordförande och protokollförare 

 

Justeras 

 

 

 

Christer Mäki 

Protokolljusterare 

 

 
 

BILAGOR 

1. § 3 – Kallelse till styrelsemöte/dagordning 

 


