
  

  

 
Jämtland-Härjedalens Schackförbunds årsmöte 2022-08-24 

Hej! 

Vi i så kallade traditionella schackklubbar anslutna till Jämtland-Härjedalens Schackförbund har 

under många år tagit ett stort ansvar som arrangör för distriktsförbundets tävlingsutbud men 

även ett administrativt och organisatoriskt ansvar. Vi har i anslutning härom även haft en hel del 

utgifter som för materiel och utgifter för tekniklösningar.  

Från och med verksamhetsår 2017 har vi erhållit ett verksamhetsbidrag, ett bidrag grundat på 

deltagande i den allsvenska lagserien samt länsserien. En stor utgiftspost för oss i traditionella 

föreningar men sett ur ett bredare ekonomiskt och administrativt perspektiv en inte helt 

tillfredsställande lösning.  

Förslaget är en bredare helhetslösning, ett verksamhetsbidrag grundat på fyra i stället för ett 

kriterium med utgångspunkt i de bidragsregler distriktet har och det vi i traditionella föreningar 

kan bistå med. Föreslagna bidragskriterier är: 

• Att traditionell klubb arrangerar en distriktstävling för ungdomar som exempelvis ett 

Ungdoms DM, ett skollag-DM eller liknande eller en tävling som kräver ett kval till av 

Sveriges Schackförbund arrangerad riksfinal som exempelvis ett kommunkval eller 

distriktskval i schack4:an eller motsvarande i schack4:an-Mästaren. 

• Att traditionell klubb bistår skolschackklubb med klassbesök, ungdomsträning och om 

Sveriges Schackförbund så erfordrar exempelvis domarinsatser. 

• Att traditionell klubb bedriver ungdomsträning och ett på klubben anordnat klubb-

tävlingsutbud som exempelvis ett klubbmästerskap med juniorklass/priser.  

• Att traditionell klubb arrangerar ett av distriktsförbundets Distriktsmästerskaps-

tävlingar, inordnat i annan tävling eller DM deltävling med juniorklass/priser.  

Förslaget är att vart och ett av de kriterier som föreslås ska generera den traditionella klubben 

ett bidrag á 2.500 kr. från Jämtland-Härjedalens Schackförbund per verksamhetsår. Ett 

maxbelopp att fördela till traditionella klubbar föreslås till 20.000 kr per verksamhetsår. 

Om den totala uträknade bidragssumman till de i förslaget bidragsberättigade traditionella 

klubbarna skulle överskrida 20.000 kr. föreslås en procentuell fördelning utifrån den då fiktiva 

totalsumman. Totalt i det fallet 20.000 kr. 

 

För motionen: Bengt Öberg     

Östersunds Schacksällskap   
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