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Östersunds Schacksällskap (ÖSS)
PROTOKOLL
2016-12-12

892001--1767

PROTOKOLL
Styrelsesammanträde
Nr
Datum
Tid
Plats

2016:1 (exkl. årsmötet)
Måndagen den 12 december 2016
Kl. 18:30-21:10
Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Styrelseledamöter
Åke Myrberg, Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Bengt Öberg
Styrelsesuppleanter
Adjungerade
Lennart Burman (ungdomskommittén, valberedningen)
Förhindrade Styrelseledamöter
Styrelsesuppleanter
Christer Mäki, Fabian Lorentzon
§1

INLEDNING
Ordförande Åke Myrberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Antecknas att ÖSS förra
styrelsemöte var 2015-12-14 och årsmötet, uppdelat på tre sessioner, 2016-04-28, 05-11 och 26.

§2

VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN FÖR MÖTET
a) Åke Myrberg väljs till ordförande för mötet
b) Sven-Olof Andersson väljs till sekreterare för mötet
c) Adrian Bohman Karlholm väljs att jämte ordföranden justera protokollet

§3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Åke meddelar att denna punkt inte tagits upp särskilt på dagordningen men föreslår att vi
godkänner utsänt dagordningsförslag med tillägg för eventuellt övriga frågor.
Dagordningen fastställs med tillägg för ett par övriga frågor under § 12.

§4

STÖD TILL SERIESPEL – ALLSVENSKAN OCH LÄNSSERIEN
Åke framför styrelsens tack till JHSF för bidraget till anmälningsavgifterna till Allsvenskan, 70 %
av avgiftsbeloppen 9 500 (7 500 + 2x2 000 ./. rabatt 2 000) kr = 6 650 kr, samt stödet för klubbens
lag i Länsserien, 500 kr per lag. Totalt bidrag 8 150 kr.
Diskuteras i samband härmed möjligheten att JHSF skulle kunna ge bidrag med 100 %, som ett led
i skapandet av möjlighet till utveckling/utbildning/förkovran för särskilt yngre spelare.

§5

UTLÅNING AV MATERIEL
Bengt redovisar frågan från Per Lingensjö, tidigare Ytterhogdal, om eventuell fortsatt utlåning av
åtta kompletta spel samt åtta tornur, som tidigare disponerats vid skolverksamheten i Ytterhogdal.
Per har avflyttat till Härnösand och medverkar vid flyktingverksamhet där i regi av Svenska
kyrkan och där materielen skulle göra nytta.
Efter diskussion och överväganden beträffande i synnerhet tornurens användning i vår egen
skolschackkverksamhet beslutas
- att de åtta kompletta spelen (bräden och pjäser) efterskänks till Per för det uppgivna ändamålet
i Härnösand
- att de åtta tornuren må återsändas till klubben, alternativt avyttras till ”Härnösand” för ett pris
i ett för allt av 1 500 kr
- att Bengt får svara för den fortsatta kommunikationen med Per enligt ovanstående beslut.
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§6

NYCKELKORT TILL LOKALEN
Åke tar upp frågan om inventering av nyckelkorten, åtta till antalet, som utkvitterats från
hyresvärden. Ett av korten är ”på drift” och av återstående sju inventeras omedelbart följande:
- Åke Myrberg – samt 1 extrakort
- Bengt Öberg
- Henrik Johansson
- Lennart Burman
- Sven-Olof Andersson
- Bo Wik
- Ett kort ”på drift”, obekant var
Nämns frågan om möjligheten att av säkerhetsskäl vid behov spärra borttappade kort. Enligt
Henrik kan sådan möjlighet finnas. Likaså i vad mån ”omprogrammering” kan vara en metod.
Beslutas att Henrik och Åke går vidare med detta och kompletterar med nr för x-märkta kort ovan.

§7

EKONOMI
Henrik presenterar ekonomiuppföljning per 2016-12-11, vilken utvisar ett underskott av ca 20 tkr.
Allsvenskans resebidrag från SSF förväntas inflyta under december med ca 15 tkr. Beräknat
resultat för 2016 prognostiseras till underskott 5 tkr.

§8

FIRMATECKNING
Henrik meddelar önskemålet/kravet från ÖSS bankförbindelser (Nordea och Swedbank) att fåIDbekräftelser från firmatecknarna Åke och Sven-Olof. Henrik är klar. Vidare lär årsmötesprotokoll
årligen ska företes för bankerna, vilket också ska ordnas. Åke och Sven-Olof åtar sig att så snart
som möjligt besöka bankerna.

§9

AVSÄGELSE AV FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG
Åke återkopplar till sin skrivelse 2016-10-30 – Bilaga 1 – till styrelsen och valberedningen om
avsägelse av förtroendeuppdragen inom ÖSS och JHSF. Åke meddelar att han fått reaktion från
Bengt och Sven-Olof på sitt ställningstagande. Från Sven-Olof exempelvis ”du hann före mig!”.
Sven-Olof utvecklar också sin känsla av att efter funktionärsuppdrag från första gången 1958
börjar tiden bli mogen att lämna över men kvarstår under 2017 om så önskas.
Diskussion tar vid om schacket över huvud taget i klubben/klubbkvällarna och i distriktet. Inte
minst svårigheterna att efter den populära Schack4an få kontinuitet. Vidare belyses
generationsväxlingen och möjligheterna att rekrytera funktionärer på olika viktiga poster i ÖSS
och JHSF, detta i synnerhet efter aviserade nedtrappningar av Åke, Sven-Olof och Lennart.

§ 10

ALLSVENSKA SERIEN 2017/18 – ANTAL LAG FÖR ÖSS
Åke återkopplar till tidigare diskussion om antalet lag som klubben kan ställa upp med i
Allsvenskan. Detta inte minst av ekonomiska skäl med dryga resor plus eventuellt övernattning
samt urholkade resebidrag (ogynnsamma karensavdrag, inget bidrag för de första 125 milen per
lag). Tillkommer gör även svårigheter till och från att fylla lagen i division III (6-mannalag),
inklusive behovet av bilförare. Division III:1 är heller ingen intressant grupp med bara tre lag,
varav två ÖSS-lag och ett lag från Umeå. Föranledde dessutom på begäran rabatt med 50 %
av anmälningsavgiften till SSF. Nämnda omständigheter föranleder en ordentlig genomlysning
inför nästa säsong av antal lag för ÖSS. Avanmälan ska i förekommande fall göras senast den 10
april enligt SSF:s tävlingsbestämmelser, punkt C 2.3.
Bengt för fram idéer om översyn av serieutformningen för division III ”Norra”, inte minst för att
minska det geografiska omfånget och kanske därigenom få med flera lag. Sven-Olof för fram sin
tidigare ”käpphäst” om att minska lagstorleken från sex till fyra, så alla ryms i en bil och halvering
av behovet av bilförare. Klubbar som vill ha med fler spelare kan i så fall anmäla två lag (= åtta
man i stället för som nu sex). Dessutom tanken om att slopa karensavdrag för division III ”Norra”,
i vart fall om klubb dessutom har lag som deltar i högre divisioner.
Beslutas
- att styrelsen analyserar och skapar särskild dialog kring det allsvenska deltagandet
- att särskilt må övervägas motion till kommande SSF-kongress om förutsättningarna för
deltagande i seriespel i norra Sverige, särskilt då med tanke på serieutformning (ytterligare
gruppindelning/distrikts-/länsserier inlemmas?), lagstorlek, resebidrag (karensavdrag) etc.
- att ge Bengt ett särskilt erkännande för sitt engagemang och utmärkta arbete med att hålla i
gång lagspelet, inklusive Länsserien. Samma till Christer för arbetet med förstalaget.
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§ 11

ÖVERGÅNG FRÅN LASK TILL ELO
Åke tar upp frågan om allt är klart med denna fråga eller om det fortfarande finns otydligheter.
Henrik beskriver tillvägagångssättet och när LASK i förekommande fall fortfarande används, dvs.
när spelare saknar ELO-tal. Som regel blir nu turneringar ELO-registrerade, vilket sker till SSF:s
rating officer Tapio Tikkanen. Det gäller då såväl ”vanliga” turneringar som snabbschacks- och
blixtturneringar (tre skilda ELO-tal finns). Antecknas att vi i klubben/JHSF har åtminstone tre
behöriga förbundsdomare: Henrik Johansson, Sven-Olof Andersson, Lennart Burman. Efter
senaste kursen i Östersund (Tapio Tikkanen) 2016-09-09 är dessutom Bengt Öberg, Per-Olov
Larsson, Åke Myrberg, Christer Mäki, Anders Nylén och Bo Wik antecknade som FIDEregistrerade domare – se schack.se och länken:
http://arbiters.fide.com/images/stories/downloads/2013/List_of_Licensed_Arbiters.pdf.
Med de nya ELO-talen och som följd därav ökat behov av digitala registreringar av turneringar
noteras att det finns ett behov av att fler personer har den digitala kompetensen utöver Henrik.
Antecknas att Åke efter sammanträdet ifrågasatt sättet att bli registrerad som domare, dvs. enbart
genom att ha deltagit i kursen. Anders Nylén för sin del har anmält att det kan vara någon annan
med samma namn i Sverige som blivit registrerad, FIDE-nr överensstämmer inte med ”vår”
Anders.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
a) Schackverksamheten i framtiden
Anders Nylén har i skrivelse 2016-12-04 anfört: ”Jag är inte med i styrelsen men skulle vilja ha en
punkt där framtiden för schacket i Östersund och Jämtland diskuteras mer övergripande. Hur tror
vi att det kommer att se ut om fem eller tio år? Vad vill vi och vad är det som ska prioriteras?”
Frågan föranleder diskussion även mot bakgrund av vår begynnande generationsväxling i
ledarkadern. Visst finns det en hel del såväl yngre som äldre som spelar då och då, även om
klubbkvällar inte regelbundet ter sig lockande. Fenomenet återfinns säkert runt om i landet. Vi
finner att seriespelet är en gemensam pulsåder/ryggrad för fortsatt klubbsammanhållning, även om
tillflödet från skolschacket inte är det bästa. Att lämna pågående uppbyggnad av skolschack/klubbar ter sig inte heller ansvarsfullt. Pedagogutbildningen förefaller ha sitt värde liksom
spridningen av ”schackkännedom” från lärare till lärare i skolorna, dvs. vid skifte av lärare mellan
trean och fyran. Det är också en grundbult för ekonomisk överlevnad på olika nivåer i svenskt
schack med detta engagemang i skolverksamheten och skapandet av tävlingstillfällen.
b) Jubileumsboken SSF 100 år
Sven-Olof tar upp frågan om den nya Jubileumsboken SSF 100 år, som erbjuds till rabatterat pris
vid beställning före årets utgång (prissänkning från 390 till 320 kr). Finns önskemål hos ÖSS att
inköpa och ha till kommande tävlingspriser – eller i vart fall ett ”biblioteksex.”?
Sven-Olof meddelar att JHSF avser beställa 10-12 böcker som priser och ev. andra tillfällen samt
att ÖSS kan inhandla ett ex. från JHSF-lagret.
c) Årsmötet 2017
Sven-Olof föreslår almanacksstudium för att hitta lämplig preliminär tidpunkt för kommande
årsmöte för ÖSS. Stadgeenligt ska årsmöte hållas före utgången av mars (?) månad. Får kollas;
ursprungliga stadgar 1971-11-22 med brutet verksamhetsår har sannolikt ändrats vid något senare
årsmöte. JHSF-årsmöte ska stadgeenligt hållas före utgången av april månad; datum ännu inte
bestämt. Efter överväganden i förhållande till andra resurskrävande aktiviteter kommer vi fram till
onsdag 2016-04-19 som preliminärt datum för ÖSS-årsmötet.
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§ 13

AVSLUTNING
Ordförande tackar de närvarande och vi tackar för fikat och mötet avslutas kl. 21:10 med en
påminnelse om JHSF-styrelsmötet onsdag 2016-12-21 och tillönskan om GOD JUL!

Vid protokollet

Sven-Olof Andersson
Justeras

Justeras

Åke Myrberg

Adrian Bohman Karlholm

