
1 

 

Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL  
Organisationsnummer 893200-4628  2022-08-24 

 

 

 

Årsmöte 2022 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 

  
Datum Onsdagen den 24 augusti 2022 

Tid        Kl. 20:15-21:30 

Plats      Salongen, Genvägen 29 A, Östersund 

 

Närvarande Sven-Olof Andersson  Östersunds SS 

 Yngve Sundien  Östersunds SS 

 Bo Wik  Schack 88, Hammerdal  

 Marie Henriksson  Schack 88, Hammerdal 

 Christer Mäki  Östersunds SS 

 Bengt Öberg  Östersunds SS 

 Anders Nylén  Östersunds SS 

 Ingemar Olofsson  Östersunds SS 

 Adrian Bohman Karlholm Östersunds SS 

 Lukas Vellios  Östersunds SS 

   

  Förhindrad Henrik Johansson, skattmästare 

 

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS  

 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna välkomna till distriktets 88:e årsmöte samt förklarar 

årsmötet öppnat.  

 

§ 2 EVENTUELLA PARENTATIONER  

 

Intet att anteckna. 

 

§ 3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM 

 

a) Ordförande vid mötet 

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

 

b) Protokollförare 

Anders Nylén, Östersunds SS, väljs. 

 

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

Adrian Bohman Karlholm, 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  1 röst 

- Östersunds SS  Anders Nylén 2 röster 

- Summa    3 röster 
 

§ 5 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 

 

Nytt datum för de uppskjutna årsmötena för ÖSS och JHSF framgick av mailutskick 2022-05-13 och 15. 

Har sedermera framgått av ytterligare utskick och lokalpressen samt kallelse/inbjudan 2022-08-10. 

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

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

   

§ 7  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN 

 

a) Årsmötesprotokoll 2021-09-22 

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 2021-12-20 

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

beslutar mötet att utan erinran lägga protokollet till handlingarna.   

 

§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2021 

 

a) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

Sven-Olof gör en översiktlig genomgång av verksamhetsberättelsen som sänts till medlemmar och 

föreningsföreträdare per mail. I huvudsak har den sammanställts av Per-Olov Larsson utifrån tidningskrönikor 

(ÖP/SOA) samt Bengt Öberg (medlemsstatistik och resultatbilagor) och Sven-Olof (Schack4an-redovisning). 

Underskrifter ska kompletteras och ett ex. sänds till Region JH som bilaga till ansökan om regionbidrag.  

Totalt hade förbundet 576 (förra året 511) medlemmar varav 505 (431) upp t.o.m. 25 år och 71 (80) i åldern 26+. 

Därtill kommer 3 (15) sekundärmedlemmar (huvudmedlemskap i annan klubb/distrikt), varav 0 (13) t.o.m. 25 år och 3 

i åldern 26+. Andelen kvinnor av de 576 (511) var 252 (209). Totalt redovisas 29 (15) klubbar med registrerade 

medlemmar, varav tre traditionella och 26 (12) skolschackklubbar. De sistnämnda i huvudsak bildade genom 

Schack4an och Yes2Chess-verksamhetenr. Spelprogrammet för distriktet har varit omfattande och på grund av 

pandemin i hög grad utgjorts av online-tävlingar med Bengt Öberg som huvudansvarig. Bengt går särskilt igenom 

dessa.   

 

b) Ekonomisk redovisning    

Ekonomisk redogörelse inklusive inventarieförteckning 

I skattmästaren Henrik Johanssons frånvaro gös översiktlig genomgång av den ekonomiska redovisningen.  

Mötet godkänner med tacksamhet verksamhetsberättelsen, inklusive ekonomisk redovisning. (Ingår i VB-

dokumentet)   

 

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE  

 

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

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

ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.  

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. (Ingår i VB-dokumentet). 

 

§ 10 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT ANSVARSFRIHET 

 

Årsmötet beslutar: 

a) att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning 

b) att resultatet, + 55 761,92 kronor, balanseras i ny räkning 

c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

§ 11 VERKSAMHETSPLAN 2022/23 OCH BUDGET 2022/23 
 

a) Schack4an m.fl. ungdomstävlingar 2022/23  

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

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

ske även kommande verksamhetsår.  

 

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

planering. Det är nu drygt 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.  

Säsongen 2020/21 påverkades av pandemin. SSF införde en möjlighet till digitala klassbesök, eventuellt i 

kombination med samtidig personlig närvaro. JHSF nappade på detta och det blev 14 sådana klassbesök (10 skolor) 

och närmare 300 elever. Länsfinalen spelades online 2021-04-15 och samlade 15 klasser från 10 olika skolor. Även en 

del av riksfinalen spelades online. 

Säsongen 2021/22 genomfördes 17 klassbesök (11 skolor) och i länsfinalen (online) 9 klasser (6 skolor). Fyra lag 

deltog i den fysiska riksfinalen i Uppsala.   

Utförlig statistik framgår av verksamhetsberättelsen. 

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

2022/23 genomföra Schack4an med i huvudsak samma områdesansvariga m.fl. som senast (Sven-Olof, Ingemar 

Olofsson, Yngve Sundien, Anders Nylén och Bo Wik). Sven-Olof fortsätter inledd dialog med SSF om lämpligt 

upplägg för oss, inklusive avstämning av hur information ska nå ut till skolor/berörda klassföreståndare om Schack4an 

och möjligheterna till att leja stöd av SSF-kansliet med utskick av inbjudningar. Detta gäller även den nya ”Höst56an” 

online som aviserats och där JHSF anmäler intresse för deltagande. Därtill kommer den allt mer populära Yes2Chess-

tävlingen för lågstadiet samt femmor, sexor och högstadiet. Denna aktivitet genererar nya skolschackklubbar på 

löpande band, så även i J/H-distriktet.    

 

b) Tävlingsverksamheten 2021/22/23 

 

 Storsjödraget 2022-06-10--12 

2022 års upplaga genomfördes på hotell Östersund med 47 deltagare – ett rekord från 2019 års 42. Pandemiuppehåll 

var det 2020 och 2021. Vid invigningen hälsade såväl ÖSS/JHSF-ordföranden Sven-Olof Andersson som 

kommunstyrelsens Anders Sundin välkommen och framhöll Östersunds popularitet som besöksstad. Många lovord 

erhölls efter tävlingarna och inte minst att tävlingen kunde följas online på nätet med 12 livesända partier – 

huvuddomaren och IT-ansvarige Henrik Johanssons förtjänst! Om tävlingen expanderar må övervägas annan lokal 

och då även i samlat utrymme. Att beakta är också att lokalen på hotellet saknade avskärmning för infallande solsken. 

Sonderingar gjordes inför årets tävling om bl.a. Gamla Teatern, Sporthallen, Odd Fellow-lokalen och Publikhallen 

(Travet). Något ställningstagande i framtida lokalfråga görs inte för dagen. 

Beträffande ekonomin för Storsjödraget finns för dagen ingen sammanställning men särskilt framhålls den 

ekonomiska stöttning som även i år erhållits genom kommunen och inte minst Schackakademien. 
 

 Sjakkfeiden mot Trondheim/Tröndelagen 2022-09-03--04 
Utbytet pandeminställt 2020 och 2021. Nu blir det ändå för sextonde gången sedan omstarten 2005 en tävling i 

Östersund den 3-4 september på hotell Östersund med Hurtigfeiden på söndagen, tillika DM i snabbschack. 

Gemensam kamratmåltid planeras på hotell Gamla Teatern på lördagskvällen. Alla som kan må hjälpa till på lördag 

förmiddag med möblering och arrangemang för livesändning. Vi har inte tillgång till spellokalen på fredagskvällen.  

 

PS – I samband med protokolljusteringen tillförs nedanstående tävlingsreferat ur ÖP/SOA  

Sammanlagt 42 spelare, 18 i vardera laget i huvudtävlingen och tre i vardera laget i Juniorkampen. I huvudtävlingen 

lånade JH ut en spelare, Marie Henriksson, för att det skulle bli två fulla lag. Tidigare var det brukligt att hemmalaget 

triumferat men den trenden bröts.2012, 2014 och 2018 med norska segrar även i Östersund. Statistiken sedan 2005 

talade inte heller för JH-seger – trönderna ledde med 11-4 innan årets match. Det blev knappast möjliga seger denna 

gång för JH-laget. Siffrorna skrevs till 9,5-8,5. Även i Juniorkampen över tre bord blev det JH-seger med 2,5-0,5. I 

huvudmatchen noterades jämtarna för åtta segrar, tre remier och sju förluster. Svenska partivinster noterades för 

Adrian Bohman Karlholm (bord 2), Andris Kehris (bord 4), Christer Mäki (bord 6), Sven Nordenström (bord 8), 

Anders Nylén (bord 9), Henrik Johansson (bord 12) Taher Ahmadi (bord 15) och Zerin Rahman (bord 17). Remi blev 

det för CM Adrian Söderström (bord 1), Bo Sundell (bord 3) och Sam Svalander (bord 11).  

I Juniorkampen noterades vinster för Melvin Åkerlind Nielsen (bord 1) och Melker Johansson Rexner (bord 3) samt 

remi för Arve Ersson (bord 2). 

Notabelt var den hårda och för matchen avgörande kampen vid bord 1 mellan Adrian Söderström (2242) och Terje 

Lund (1973) där båda i tidsnöden hade ömsesidiga chanser men där det hela ebbade ut i dragupprepning och remi. 

Sundsvallaren Söderström blev den som i år fick svara upp emot att matchen förenar oss ”från kust till kust”!  

 

…..och svensk seger även Hurtigfeiden  

På söndagen spelades den individuella Hurtigfeiden, tillika öppna DM i snabbschack, över sju ronder med 

betänketiden 10 minuter per spelare/parti plus 5 sekunder per utfört drag. Hela 33 spelare på startlinjen, varav 17 

norrmän och 16 svenskar. Här gick unge (född 2007) Adrian Söderström obesegrad genom turneringen på fem vinster 

och två remier, alltså 6 poäng. Närmast följde norrmannen Terje Lund och Adrian Bohman Karlholm, båda 5,5 poäng. 
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Sedan kom en trio norrmän på 5 poäng: Eric Ji Jiahao (född 2010), Martin K Andersen och Torbjörn Dahl. 

Ratingpriser tillföll i grupper om sju spelare utom de fem högst rankade i startlistan. Dylikt pris tillföll Torbjörn Dahl, 

Eric Ji Jiahao, Hakon Odegard och Axel Jönsson.  

Juniorpriser tillföll Nils Konradsson (U20, födda 2002-2006), Adrian Söderström (U15, födda 2007-2009), Eric Ji 

Jiahao (U12, födda 2010-2012), Ho Nhat-Huy Dac (U 9, födda 2013 eller senare). Pris till bästa dam gick till Zerin 

Rahman, ÖSS, bäste veteran 50+ Terje Lund, bäste veteran 65+ Thor Olaf Myhre och bäste nestor (75+) Sven 

Nordenström. 

I Hurtigfeiden inkluderades DM i snabbschack för spelare bosatt eller klubbregistrerad i JH-distriktet. Här blev Adrian 

Bohman Karlholm den främste på 5,5 poäng, närmast följd av silver- och bronsmedaljörerna Bo Wik och Sven 

Nordenström, båda 4,5 poäng. Juniormästare (högst 20 år) i DM blev Melvin Åkerlin Nielsen, bästa dam Zerin 

Rahman och bäste veteran (50+) Bo Wik.   

Vid gemensam bankett på lördagskvällen på Gamla Teatern överlämnade norske lagledare Terje Lund vandringspriset 

till arrangörernas Sven-Olof Andersson och Bengt Öberg. Den förstnämnde premierades också som ende ständige 

deltagaren i Sjakkfeiden sedan återstarten 2005. Premien var en norsk historiebok om världsmästarna genom tiderna, 

författad av Atle Gronn och Hans Olav Lahlum. Sjakkfeiden sändes live och för denna numera synnerligen viktiga 

syssla svarade Henrik Johansson, tillika huvuddomare vid tävlingen.  

 

 DM-tävlingar m.m.  

DM-tävlingar av traditionellt slag arrangeras enligt gängse mönster med närschack. Styrelsen är tävlingskommitté och 

beslutar om detaljer och datum för Långparti-DM, Blixt-DM, DM i snabbschack samt Jämtcupen. Allsvenska 

lottningen inverkar på tillgängliga helger för t.ex. långparti-DM. Preliminärt spelas DM helgen den 19-20 november 

och Jämtcupen Annandag Jul den 26 december  

Ett av Bengt framtaget preliminärt spelprogram för ÖSS och JHSF får för närvarande gälla som inriktning.  

 Vad gäller tävlingar online planläggs inga sådana i närtid av JHSF, inte heller särskilda ”onlinemästerskap”.  

 

c) Administrativt  

Berörs översiktligt administrativa funktioner, webbsidan, kanslilokaler – inklusive frågan om arkiv, bibliotek, 

eventuell möjlighet till byte till större lokal (jfr eventuell framtida ledig lokal vid Björkbackavägen). 

 

d) Dokumentation och arkivfrågor – Kontaktpersoner Föreningsarkivet 

Återkopplas till tidigare ställningstaganden rörande behovet av genomgång av alla handlingar sedan ”tidernas 

begynnelse” (Sven-Olof, Yngve, Ingemar, Bengt, Henrik m.fl.), dvs. uppsortering och iordningsställande för 

arkivering. Gäller såväl JHSF som anslutna klubbar. Även Föreningsarkivet har betonat angelägenheten och bistår på 

lämpligt sätt. Sven-Olof är kontaktperson gentemot Föreningsarkivet och ytterligare person bör utses.  Bo Wik är 

kontaktperson för Schack 88 (ingår i JHSF-abonnemanget, liksom ÖSS). 

Beslutas att som distriktets kontaktpersoner gentemot Föreningsarkivet förutom Sven-Olof utse Anders Nylén. 

 

e) Budget 2022/23    

Något reellt budgetförslag föreligger inte men rent översiktligt bedöms ungefär samma kostnadsnivå – eller lägre 

(klassbesök online?) – uppkomma 2022/23 som 2020-2021/22 för den ordinarie verksamheten. Verksamhetsbidrag för 

2022 beräknas enligt hittillsvarande normer. Den av styrelsen 2021-06-10 utsedda arbetsgruppen hade att utarbeta 

förslag till eventuella ändringar för eventuell styrelseproposition till detta årsmöte men inte kommit till någon enighet. 

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

föregående år. Beslut om verksamhetsbidrag för 2023 kommer att slutligt bestämmas vid nästa årsmöte, då även 

regionbidragets storlek bör vara bekant.  

 

§ 12  MOTIONER 
 

a) Bengt Öberg – Stadgeändringar, Verksamhetsbidrag m.m. – Se Dagordningen med underbilagor  

 

Stadgeändringar 

§ 1 – Förslag att benämningen Regionförbundet Jämtlands län ändras till Region Jämtland-Härjedalen.  

Styrelsen har tillstyrkt motionen alternativt att uppgiften inom parentes helt kan strykas, eftersom skrivningen redan 

innehåller områdesbestämningen Jämtlands län och specifikation av i JHSF ingående kommuner. 

Beslutas att bifalla motionen om stadgeändring, dock att den sker i enlighet med styrelsens alternativa förslag. 

 

§ 11 – Förslag att rösträtt vid årsmöte har en förening med en röst för varje påbörjat 30-tal medlemmar 

(huvudmedlemmar) ändras så att varje ansluten förening har en röst för varje föreningsmedlem. 

Styrelsen har föreslagit att motionen inte bifalls nu eller i vart fall bordläggs och återupptas vid senare årsmöte när 

SSF övervägt frågan i samband med sin aviserade översyn av normalstadgar för distrikt och föreningar. 

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag att bordlägga frågan. 
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Utökat Seriespelsbidrag samt Verksamhetsbidrag 

Beslutas att dessa båda motioner behandlas i samband med styrelsens proposition i motsvarande frågor. 

 

b) Henrik Johansson – Stadgeändring – Se Dagordningen med underbilagor 

§ 2 m.fl. – Förslag att förkortningen DF ska ersättas genomgående med antingen JHSF eller det fullständiga namnet 

Jämtland-Härjedalens SF. Styrelsens yttrande innefattar att SSF:s normalstadgar så långt möjligt anammats och att 

skrivningen DF i de allra flesta fall står för JHSF. Bifall till motionen tillstyrks på så sätt att § 2 kompletteras och 

ändras till följande: ” JHSF, här nedan kallad DF, har sitt säte i Östersund.” 

Beslutas att bifalla förslag om stadgeändring på sätt som styrelsen anfört. 

 

§ 13 PROPOSITIONER M.M.   
 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2023 

Oförändrade avgifter föreslås för 2023. 

Årsmötet beslutar följande årsavgifter för 2023: 

- 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). 

 

b) Verksamhetsbidrag för 2022 resp. 2023> - Se Dagordningen med underbilagor 

Rapport/förslag från den 2021-06-10 utsedda utredningsgruppen (Henrik Johansson, Christer Mäki, Bengt Öberg, Bo 

Wik) har inte kunnat enas om ett gemensamt förslag. Ledamoten Bengt har gett uttryck för sin uppfattning i egna 

motioner (se § 12 a och bilagor). Styrelsen har berett ändringsförslag enligt separat bilaga att gälla för 2023 och att 

hittillsvarande kriterier för verksamhetsbidrag sålunda bibehålls för 2022 (se JHSF:s styrelsebeslut 2021-06-10, § 5 c). 

Styrelsens förslag anses även innefatta beaktande av motionerna i dessa frågor. 

Förslaget innefattar även att prövning av bidrag från JHSF må ske årligen (styrelsen alt. årsmöte) med följande 

riktlinjer som utgångspunkt: 

 Arrangemangsbidrag 

1 000 kr per arrangemang av distriktskaraktär i samverkan med traditionell klubb som lokal arrangör och med rätt för 

ungdomar att delta, t.ex. DM, DM snabbschack, DM-blixt (tre deltävlingar à 1 000 kr), Jämtcupen, Ungdoms-SM, 

Schack4an-mästaren, Storsjödraget, Sjakkfeiden och ev. kommuntävling/distriktstävling inom Schack4an. 

 Ungdomsträning 

Traditionell klubb som bedriver regelbunden ungdomsträning – 2 000 kr/verksamhetsår 

 Allsvenskt seriespel 

Startavgifter till SSF (100 %). 

Bidrag till traditionell klubb med allsvenska lag enligt skalan 12-10-8-6-3 tkr för de fem olika divisionerna. 

 Länsseriespel 

500 kr/lag i traditionell klubb. 

 

Beslutas 

- att verksamhetsbidrag för 2022 utbetalas enligt hittillsvarande kriterier 

- att ny modell/riktlinjer för verksamhetsbidrag fr.o.m. 2023 tills vidare fastställs enligt ovan 

- att verksamhetsbidrag för 2023 slutligt fastställs när regionbidrag för 2023 är känt liksom JHSF-budgeten och 

nästföregående års verksamhet/aktiviteter redovisats (verksamhetsberättelsen). 

 

c) Eventuellt övriga propositioner 

Inga övriga propositioner finns att behandla. 

 

§ 14 VAL AV ORDFÖRANDE RESP. ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER M.FL. FÖR 2021 (Intill 

tidpunkten för nästa årsmöte eller i förekommande fall årsmötet 2022) 

 

Valberedningens förslag – Se Bilaga 2  

Beslutas i enlighet med sammanställning i Bilaga 2. 

Till skillnad från valberedningens förslag antecknas att Schack 88 nu anmäler avgång för Ingmar Larsson-Sethson 

med ett år kvar av sin mandattid. Vidare anmäls att Marie Henriksson, Schack 88, kvarstår även andra året av sin 

mandattid. 

Antecknas nyval på två år av ledamoten René Schiller, Schack 88.  

Avgående ledamoten Ingmar Larsson-Sethson, Schack 88, tackas för sin tid i JHSF-styrelsen.   

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

  

§ 15 NYA SKOLSCHACKKLUBBAR 

 

Bengt redovisar att antalet skolschackklubbar uppgår till ca dubbelt så många 2021 som 2020. I övrigt hänvisas till 

statistik i verksamhetsberättelsen för 2021. 

 

§ 16 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR 

 

Ordföranden 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. Senaste tillfället var 2019 då 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. 

 

Sven-Olof harangerar nu särskilt de som främst ser till att klubbarna hålls vid liv på spelkvällarna, då inte minst 

Bengt, Henrik och Bo!  

Noteras även att Henrik nu av FIDE erhållit utnämning till IA-D (International Arbiter med D-licens) – GRATTIS! 

 

§ 17 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

a) Utdrag ur belastningsregistret 

Antecknas noteringar vid förra årsmötet: 

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  

Utdraget 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 även fortsättningsvis registrerar/protokollför erforderliga utdrag ur 

belastningsregistret. 

 

§ 18 ÅRSMÖTET AVSLUTAS 

 

Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet kl. 21:30.  

 

Vid protokollet 

 

 

Anders Nylén   Sven-Olof Andersson  

Protokollförare   Mötesordförande 

 

 

Adrian Bohman-Karlholm 

Protokolljusterare 

 

BILAGOR 

1 – § 6 – Kallelse/Inbjudan/Dagordning (tidigare utsänd) jämte bilagor i form av  

 Verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk årsredovisning (§ 8) 

 Revisionsberättelse (§ 9) 

 Motioner och propositioner 

2 – § 14 – Valberedningens förslag för 2022 (tidigare utsänt), inklusive årsmötets beslut  

https://schack.se/forbundet/anstallda/information-om-utdrag-ur-belastningsregistret/
https://schack.se/forbundet/anstallda/information-om-utdrag-ur-belastningsregistret/
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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF) KALLELSE – INBJUDAN   
893200-4628   2022-08-10 

 

 

 

Jämtland-Härjedalens Schackförbunds årsmöte 2022 

- Det 88:e sedan bildandet 1935! 

 
Dag       Onsdagen den 24 augusti 2022  

 Tid        Kl. 19:00-ca 21:00 (ÖSS-årsmöte 18-19) – Samkväm, se nedan!    

Plats      Salongen, Genvägen 29 A, Östersund – Besöksparkering finns på gården  

      

Deltagare  Företrädare/ombud för klubbarna, JHSF:s styrelse och övriga funktionärer samt schackintresserade hälsas 

                           välkomna!             

  

Samkväm Under eller efter årsmötet bjuder JHSF på förtäring. Gäller företrädare/ombud för klubbarna, JHSF:s styrelse  

                           och övriga funktionärer, nya och gamla.   

 

Föredrag/ För dagen inget planerat  

Kåseri  

 

Resebidrag Företrädare/ombud för klubbar utanför Östersunds tätort m.fl. erhåller mot reseräkning reseersättning med  

                          faktisk kostnad, dock bilersättning med högst 18:50 kr per mil och klubb. Försök ordna samåkning! 

 

Övrigt Som underlag för årsmötesförhandlingarna och andra förberedelser anmodas de klubbar som ännu inte gjort det  

                          att snarast och senast måndagen den 22 augusti 2022 via e-post till undertecknad sända in:  

- Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för år 2021  

(Skolschackklubbarna kan redan ha gjort en förenklad verksamhetsredovisning direkt i det digitala 

medlemsredovisningssystemet)   

- Årsmötesprotokoll 2022 för klubben  

 

OBS! – Uppgift om företrädare/ombud och övriga deltagare till JHSF:s årsmöte ska företes innan årsmötet startar.  

Beträffande ombud, se stadgarna § 11. 

Senaste årens ombud: 

Årsmötet 2019-05-24: Östersunds SS = 5 röster (Yngve Sundien), Schack 88 = 2 röster (Bo Wik), Sonfjällsskolans SK = 1 röst  

(Christer Alkerud) 

Årsmötet 2020-09-23: Östersunds SS = 4 röster (Tomas Frank); Schack 88 = 2 röster (Bo Wik)  

Årsmötet 2021-09-22: Östersunds SS = 3 röster (Yngve Sundien); Schack 88 = 2 röster (Bo Wik)  

 

      Sven-Olof Andersson 070-362 25 53 

e-post: soa.andersson@telia.com 

 

Styrelsen hälsar er alla välkomna! Anmäl deltagande senast måndag 2022-08-22 (planering av förtäring)! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:soa.andersson@telia.com
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JHSF:s årsmöte onsdag 2022-08-24 – Förslag till dagordning  

  
    1   ÅRSMÖTET ÖPPNAS  

 

2   EVENTUELLA PARENTATIONER  

      

  3   VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM  

a) Ordförande vid mötet 

b) Protokollförare 

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

 

   4   UPPROP AV OMBUD OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 

 

   5   MÖTETS STADEGENLIGA UTLYSANDE   

 

  6   FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  

   

  7  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN 

a) Årsmöte 2021-09-22 

b) Styrelsemöte 2021-12-20 

            

   8   STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2021  

a) Verksamhetsberättelse  

b) Ekonomisk redovisning 

 

9   REVISORERNAS BERÄTTELSE 

 

10  RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT ANSVARSFRIHET 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning 

b) Dispositioner av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 

11  VERKSAMHETSPLAN 2022/23 OCH BUDGET 2022/23 

a) Schack4an m.fl. ungdomstävlingar 2022/23 

a. Särskilt om SSF:s planering  

b. Introduktionsbesök 2022 samt länsfinal 2023 

c. Övrigt 

b) Tävlingsverksamheten 2021/22/23 

- Se bilaga 

c) Kanslilokalen m.m. administrativt 

d) Dokumentation och arkivfrågor – kontaktpersoner Föreningsarkivet (2 st)? 

e) Budget 2022/23 

 

12  MOTIONER 

a) Bengt Öberg – Stadgeändringar och verksamhetsbidrag 

b) Henrik Johansson – Stadgeändring  

        - Se bilagor  

 

13  PROPOSITIONER 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2023 

- Se bilaga 

 

b) Verksamhetsbidrag för 2023>  

- Se bilaga – Verksamhetsbidragsgruppens rapport samt yttrande över motioner i motsvarande fråga 

 

c) Eventuellt övriga propositioner; t.ex. policydokument (inget klart för dagen) 
       - Meddelas i förekommande fall innan årsmötet (jfr stadgarna § 12) 
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14  VAL – Valberedningens förslag – Se bilaga  

a) Ordförande  

b) Antal övriga styrelseledamöter  

c) Val av övriga styrelseledamöter m.fl.    

  

15  NYA SKOLSCHACKKLUBBAR   

 

16  EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR 

        - Förslag emotses från respektive klubb (t.ex. Collijn-plaketter) 

 

17  ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt) 

 

18  ÅRSMÖTET AVSLUTAS   

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 

 

BILAGOR 

 

Punkt 7 – Protokoll från föregående ordinarie årsmöte 2021-09-22 samt styrelsemöte 2021-12-20 

Punkt 8 – Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2021 

Punkt 9 – Revisorernas berättelse 

Handlingar till punkterna 8-9 tillhandahålls i förekommande fall separat i den takt de färdigställs 

 

Punkt 11 – Verksamhetsplan 2022/23 och budget 2022/23 

a) Schack4an m.fl. ungdomstävlingar  

 Aktuella frågor – Allmänt inom SSF, regionkonsulent, distriktsstöd etc. 

 Schack4an (även ind.) – Statistik, utvärdering, fortsättning 2022/23? Former? Kommunala ”eldsjälar”?  

 Vad händer efter Fyran? Schack56an, Skollag-DM > skollag-SM, Yes2Chess m.m. 

 Nya klubbar – Skolschackklubbar 

 JHSF:s Skolschackskommitté – Roll och ansvarsfördelning; klubbars operativa ansvar 

b) Tävlingsverksamheten 2022/23 

 Storsjödraget – Inställt 2020 och 2021 – 2022 = 10-12 juni på hotell Östersund   

 Sjakkfeiden Trondheim/Tröndelagen   

Planerad till 3-4 september 2022 i Östersund – Lokal hotell Östersund   

Tidigare planerad 29-30 augusti 2020 i Östersund inställd; så även 2021 i Trondheim  

Tidigare år 2019-08-31—09-01 Trondheim,  2018-09-01—02 Östersund, 2017-08- 26--27 Trondheim,       

2016-09-10—11 Östersund, 2015-08-29—30 Trondheim,  2014-09-06—07 Östersund,  

2013-08-31—09-01 Trondheim, 2012-09-01—02 Östersund, 2011-08-27—28 Trondheim,  

2010-09-04—05 Östersund, 2009 Trondheim, 2008 Östersund, 2007 Trondheim, 2006 Östersund,  

omstartsåret 2005 Trondheim.  

 DM-tävlingar (DM-blixt 2022-05-17 (Östersund), 2022-05-23 (Hammerdal), 2022-05-24 (Östersund), DM 2022?  

    Öppna DM i snabbschack 2022-09-03 (”Hurtigfeiden”), Jämtcupen 2022-12-xx.   

c) Administrativt 

 Skolschackverksamheten – Distriktssamordnare – Kommunsamordnare – Skolschackskommittén 

 Webbsidan – Utveckling och uppdateringar; jfr även föreningshemsidor och SSF-utveckling 

 Kanslilokalen 

d) Budget 2022 respektive 2023 

 Beräkning enligt tidigare utfall (verksamheten m.fl. parametrar); jfr även bidrag från Regionförbundet 

 

Punkt 12 – Motioner 

a) Bengt Öberg – Stadgeändringar, Verksamhetsbidrag m.m. – Styrelsens yttrande i särskild skrivelse 

b) Henrik Johansson – Stadgeändring – Styrelsens yttrande i särskild skrivelse    
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Punkt 13 – Propositioner m.m. 

 

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2023 

2023 = JHSF föreslår oförändrat; förbehåll normalt för ev. ändring vid SSF-kongress; 2021-07-04 = oförändrat: 

26> år 270 kr till JHSF, varav 240 kr till SSF                                                                                                                      

0-25 år    20 kr till JHSF, varav 10 kr till SSF (skolschackklubb kan ha avgiftsfritt medlemskap i klubben) 

- Kategorier JHSF = fr.o.m. 1996 = 26> resp. 0-25 år (t.o.m. 1995 = 26> år, 19-25 år, 0-18 år)  

- SSF-kategorier = Seniorer 26> resp. Juniorer 0-5, 6-15 (se SSF-besked nedan), 16-19, 20-24, 25 år       

 

Historik för tidigare verksamhetsår 

2017-2022 = 270 resp. 20 till JHSF, varav 240 resp. 10 går vidare till SSF, inkl. TfS 

2015-2016 = 250 resp. 20 till JHSF, varav 220 resp. 10 går vidare till SSF, inkl. TfS 

2014 = 230 resp. 20 till JHSF, varav 200 resp. 10 går vidare till SSF, inkl. TfS 

2013 = 210 resp. 20 till JHSF, varav 180 resp. 10 går vidare till SSF; inkl. TfS  

2012 = 190 resp. 20 till JHSF, varav 160 resp. 10 går vidare till SSF; inkl. TfS  

2011 = 170 resp. 20 till JHSF, varav 140 resp. 10 går vidare till SSF; inkl. TfS 

2009-2010 = 150 resp. 20 till JHSF, varav 120 resp. 10 går vidare till SSF; inkluderar fr.o.m. 2009 Tidskrift för Schack (TfS)  

2008 = 120 resp. 20 till JHSF, varav 90 resp. 10 går vidare till SSF 

1997-2007 = 100 resp. 20 till JHSF, varav 70 resp. 10 till SSF  

1996 = 60-20 till JHSF, varav 50-10 till SSF 

1995 = 60-15-5 till JSF, varav 50-10-10 till SSF 

1994 = 60-15-5 till JSF, varav 50-0-0  till SSF 

 

Ur SSF:s hemsida/Förbundsnytt - 6 april 2012 - Nu är även 6-åringar bidragsberättigade 
I samband med att den nya bidragsförordningen fastställdes i januari ändrades det bidragsgrundande åldersintervallet från  

7-25 år till 6-25 år. Den största förändringen var att från och med verksamhetsåret 2011 (2010/11) måste en förening bestå  

av minst 60 % ungdomar för att vara bidragsgrundande. Tidigare var kravet 5 ungdomar. 

 

b) Verksamhetsbidrag för 2022 respektive 2023> 

Den utsedda gruppen (Henrik Johansson, Christer Mäki, Bengt Öberg, Bo Wik) har inte kunnat enas om ett gemensamt förslag.  

Ledamoten Bengt har gett uttryck för sin uppfattning i egna motioner. Styrelsen har berett ändringsförslag enligt separat bilaga  

att gälla för 2023 och att hitillsvarande kriterier för verksamhetsbidrag sålunda bibehålls för 2022. 

(Se JHSF:s styrelsebeslut 2021-06-10, § 5 c)  

 

 Punkt 14 – Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl.    

 - Beslut om antalet styrelseledamöter (f.n. ordföranden och sju övriga) 

- Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt övriga förtroendeuppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer m.fl. funktionärer vid årsmötet 2022  

JHSF-STYRELSEN M.FL. – ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2022-08-24, § 13 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG = Årsmötets beslut med undantag enligt nedan  

Till skillnad från valberedningens förslag antecknas  

- att Schack 88 nu anmäler avgång för Ingmar Larsson-Sethson med ett år kvar av sin mandattid  

- att Marie Henriksson, Schack 88, kvarstår även andra året av sin mandattid. 

Valen gäller intill efterföljande årsmöte (se kolumnen Period).  

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

Punkten val av firmatecknare förklaras omedelbart justerad. 

Funktion 

 

Namn, födelseår Förening Period 

(t.o.m.) 

Ant. 

Årsmötet 2022-08-24 

Ordförande  

Protokollförare 

Protokolljusterare 

 

Sven-Olof Andersson 

Anders Nylén 

Adrian Bohman-Karlholm 

   

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 

Marie Henriksson, 1991 

René Schiller, 1979   

Tomas Frank, 1955 

Simon Ferm, 1990 

 

ÖSS 

ÖSS 

(ÖSS) 

ÖSS 

ÖSS 

ÖSS 

Schack 88 

Schack 88 

ÖSS 

ÖSS 

 

Årsvis 

2023 

2023 

2024 

2023 

2024 

2023 

2024 

Årsvis 

Årsvis 

 

Omval 

1 år kvar (Vice ordf.) 

1 år kvar (Sekreterare) 

Omval 2 år (Kassör) 

1 år kvar  

Omval 2 år   

1 år kvar 

Nyval 2 år  

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 

Ingemar Olofsson 

 

Yngve Sundien 

Bo Wik 

Anders Nylén 

 

ÖSS 

ÖSS 

 

ÖSS 

Schack 88 

ÖSS 

Årsvis  

KP SSF +sammankallande 

KP Ösd m.fl. kommuner, 

(inkl. SOA+Yngve) 

Se ovan 

KP Strömsunds kommun 

KP Åre kommun 

LOREDO 

Lokal regel- och 

domarkommitté; 

FIDE-registrerade 

domare (nivå IA, NA) 

 

 

Henrik Johansson, IA 

Sven-Olof Andersson, NA 

Bo Wik, NA 

Bengt Öberg, NA 

Per-Olov Larsson, NA 

 

ÖSS 

ÖSS 

Schack 88 

ÖSS 

ÖSS 

Årsvis  

Även Lennart Burman och 

Åke Myrberg är hos SSF 

registrerade 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 

 

 

  

 

 

 


