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VERKSAMHETSBIDRAG - STYRELSEPROPOSITION 
- Ett enhetligt begrepp för bidrag från distrikt till traditionell klubb förordas, även om 
det kan grundas på olika delkriterier, utöver särskild hyreskostnad 
- Lokalkostnad betraktas som en separat, fast kostnad för JHSF och motsvarar 75 % 
av ÖSS avtalsenliga hyreskostnad - ca 18 tkr faller på JHSF 
- Kriterier i övrigt: 
* Arrangemangsbidrag - 1 000 kr per arrangemang av distriktskaraktär i samverkan 
med traditionell klubb som lokal arrangör och med rätt för ungdomar att delta. Dit kan 
räknas: DM, DM snabbschack, DM-blixt (tre deltävlingar à 1 000 kr), Jämtcupen, 
Ungdoms-DM, Schack4an-mästaren, Storsjödraget, Sjakkfeiden och ev. 
kommuntävling/distriktstävling inom Schack4an. Genererar totalt bidrag i 
storleksordningen 10 tkr. Traditionell klubb som bedriver regelbunden 
ungdomsträning kan därutöver erhålla 2 tkr.  
* Allsvenskt seriespel 
   - Startavgifter till SSF (100 %) - Ca 12 tkr (7 500 kr + 2 x 2 tkr) 
   - Bidrag per lag i traditionell klubb - Enligt nuvarande skala för lag i Elitserien > 
division III (12-10-8-6-3 tkr). Föreslås behållas för 2023. Uppgår för 2022 till 14 tkr. 
* Länsseriespel - 500 kr per lag i traditionell klubb (skolschackklubbar är och ska vara 
ekonomilösa). Skolschackselever ska uppmuntras att ingå i traditionell klubb. 
Skolklubbar är som regel "flyktiga" Schack4an-klubbar och Yes2Chess-klubbar. 
ÖSS/Schack88 har för liten andel ungdomar och bör sträva efter att uppnå 60 % för 
att åter svara upp mot förutsättningarna för SSF:s medlemsbidrag och 
aktivitetsbidrag från SSF och för att generera klubbidrag från SSF till distriktet. Regler 
för ungdomsbidrag - Sveriges Schackförbund 
  
Bidrag enligt ny beräkningsgrund bör fastställas av JHSF-styrelsen eller årsmötet 
efter verksamhetsårets slut, då såväl genomförda arrangemang som storleken av 
förväntat regionbidrag är kända. Så även beräknad JHSF-budget för året, närmast nu 
2023, om ny modell kan läggas fast vid kommande årsmöte den 24 augusti 2022 
eller om så erfordras vid nästkommande årsmöte 2023. Prövning av bidrag från 
JHSF må ske årligen (styrelsen alt. årsmöte) och med ovannämnda riktlinjer som 
utgångspunkt. 
För 2022 gäller hittillsvarande kriterier för verksamhetsbidrag. 
  
BENGTS ÖBERGS MOTIONER - Yttrande 
1) Motion om stadgeändringar 
- § 1 - Justering av benämning från "(Regionförbundet Jämtlands län)" till Region 
Jämtland-Härjedalen - Motionen tillstyrks - alternativt att uppgiften inom parentes helt 
kan strykas, eftersom skrivningen redan innehåller områdesbestämningen Jämtlands 
län och specifikation av i JHSF ingående kommuner. 
- § 11 - Rösträtt vid årsmöte - SSF har tillställts JHSF-stadgarna och även motionen, 
eftersom sådana efterlysts från distrikten inför aviserad översyn av normalstadgarna. 
Motionen föreslås därför inte bifallas nu - eller i vart fall bordläggas och återupptas 
vid senare årsmöte när SSF övervägt frågan. Det får anses vara av vikt med 
likformighet inom SSF och i vart fall i distrikt med ungefär samma förutsättningar. 
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2) Motion om Utökat seriespelsbidrag (4 punkter) - Punkterna 1 och 3 i motionen 
överensstämmer med förslaget i proposition ovan och även med VB-gruppens 
förslag såvitt kan utläsas av Bo Wiks kommentar. Punkterna 2 och 4 föreslås avslås 
och att i stället styrelsens förslag enligt propositionen antas. 
  
3) Motion om Ändrat verksamhetsbidrag (4 punkter) - JHSF ser sina bidrag, utöver 
del i lokalhyra, som "verksamhetsbidrag", alltså även vad som faller in under området 
seriespel. Styrelsen anser att motionens fyra punkter i allt väsentligt faller in under 
styrelsens förslag enligt ovan under delkriteriet "Arrangemangsbidrag". Såvitt gäller 
punkt 2 i motionen kan diskuteras om de funktionärer som utför "klassbesök" gör det i 
egenskap av medlem i traditionell klubb eller som ledamot i JHSF:s 
skolschackskommitté, som med sina "regionkontaktpersoner" är operativa i den 
egenskapen och koordinerar verksamheten tillsammans med SSF. Kostnader i 
samband med klassbesök etc. faller också på JHSF. Arvodering förekommer inte 
utan uppdragen utförs helt ideellt. I förekommande fall kan ersättning behöva 
utbetalas till SSF. 
  
HENRIK JOHANSSONS MOTION 2022-05-11 - Stadgeändring - Yttrande 
Henriks motion lyder som följer: 
"Om det ska justeras stadgar anser jag att förkortningen DF, som vad jag vet inte 
används någon annanstans, ska ersättas genomgående med antingen vår officiella 
förkortning JHSF eller att det officiella fullständiga namnet skrivs ut." 
Yttrande: JHSF har så långt möjligt anammat SSF:s normalstadgar och skrivningen 
DF står i de allra flesta fall för JHSF. Ibland menas distriktsförbund i allmän mening 
enligt normalstadgar, ibland distriktsförbundet JHSF mer specifikt. Detta framgår av 
sammanhanget. För att förtydliga detta tillstyrks bifall till motionen på så sätt att § 2 i 
stadgarna kompletteras och ändras till följande: "JHSF, här nedan kallad DF, har sitt 
säte i Östersund."   
JHSF:s nuvarande stadgar 2012-04-25    
 


