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Östersunds Schacksällskap  

(ÖSS)   PROTOKOLL   
892001-1767   2020-09-23  
 

 

 

Årsmöte 2020 med Östersunds Schacksällskap (ÖSS) 

 

Dag       Onsdagen den 23 september 2020  

 Tid        Kl. 17:30-19:20    

 Plats      Gamla Teatern, Thomégränd 20, Östersund, lokal xxx  

             

Närvarande Sven-Olof Andersson   

 Tomas Frank 

 Henrik Johansson    

 Per-Olov Larsson 

 Christer Mäki 

 Axel Sahlin 

 Ingemar Olofsson 

 Bengt Öberg   

    

   

 

  § 1   ÅRSMÖTET ÖPPNAS  

 

I ordförande Yngve Sundiens frånvaro hälsar vice ordföranden Sven-Olof Andersson mötesdeltagarna välkomna och 

förklarar årsmötet öppnat.  

 

§ 2   PARENTATIONER   

 

Ordföranden anmäler två personer för parentation och de närvarande hedrar Georgibelle Fröjse och Dan Malmqvist 

med en tyst minut. 

      

  § 3   VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM 

  

a) Ordförande vid mötet 

Till ordförande vid mötet väljs Sven-Olof Andersson. 

b) Protokollförare 

Till protokollförare vid mötet väljs Tomas Frank  

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

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, väljs Christer Mäki. 

 

§ 4   MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE   

   

Antecknas att årsmötesdatum  tidigare preliminärt bestämts till fredagen den 25 september. Av olika skäl bestämdes 

datum slsutligen till den 23 september.    

Mötet anser att årsmötet är behörigen utlyst. 

  

  § 5   FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING  

      

Av Sven-Olof i mail utsänt förslag till dagordning fastställs.(Bilaga 1)  

Eventuellt övriga frågor av informationskaraktär kan tas under § 16.  
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  § 6   FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN 

    

a) Årsmötesprotokoll 2019-03-28  

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 2019-12-02 

Antecknas att protokoll inte är tillgängligt. Protokollföraren Bengt Öberg forskar vidare och presenterar ett protokoll 

före nästa sammanträde (preliminärt i början av december).  

  

Vid mötet erinrades om den 2018 beslutade särskilda attestregleringen. Återges här nedan ordagrant såsom fortfarande 

gällande: 

 

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. 

 

§ 7   ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 

  

a) Verksamhetsberättelse (VB) och ekonomisk redovisning 

Ordföranden håller en grundlig genomgång av föreliggande verksamhetsberättelse. ÖSS har sedan starten 1885 varit 

aktivt i 135 år. 

Antalet medlemmar uppgår till 161, en ökning med 38 jämfört med 2018. Spelprogrammet har varit omfattande. 

Årsmötet diskuterar. 

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Bilaga 2.   

Ekonomisk redogörelse 

Skattmästaren föredrar resultat- och balansräkning per 2019-12-31.  

Resultatet utvisar överskott med 25 557,70 kr och eget kapital med 136 019,90 kr. vilket innebär en ökning med 

24 617,66 kr. 

Antecknas att den ekonomiska redovisningen utvisar materialinnehav på ca 45 tkr, oförändrat från förra året då en 

ökning redovisades från ca 36 tkr, i huvudsak hänförlig till inköp av kylskåp, kaffebryggare och projektor.  

 

b) Revisionsberättelse för 2019  

Revisor Tomas frank läser upp revisionsberättelsen. 

Han tillstyrker dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för 2019. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.. Bilaga 3 (ingår i VB-dokumentet).  

§ 8   BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT ANSVARSFRIHET 

 

Årsmötet beslutar 

a) att fastställa redovisad Resultat- och balansräkning 

b) att redovisat resultat, + 25 557.70 kr, balanseras i ny räkning 

c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

 

§ 9   MOTIONER 

 

Intet att anteckna. 
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§ 10  PROPOSITIONER 

  

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2021 

Ordföranden redogör för hittills gällande årsavgifter, senast fastställda vid årsmötet 2019:  

Medlem 0-5 år 0 kr, 6-18 år 50 kr, 19-25 150 kr, från 26 år 700 kr (t.o.m. 2019 = 620 kr) och stödjande medlem 350 kr 

(t.o.m. 2019 = 320 kr). Ungdomar i skolschacktävlingar /(Schack4an m.m. avgiftsfritt medlemskap i likhet med vad 

som gäller i skolschackklubbar.  

Årsmötet diskuterar. 

 

Årsmötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter. Reservation görs inte heller i år motsvarande ändring av 

avgiftsuttaget som skulle kunna föranledas av beslut vid kommande SSF-kongress. 

 

b) Eventuellt övriga propositioner 

Intet att anteckna. 

 

§ 11 VERKSAMHETSPLAN 2020/21 OCH BUDGET 2020/21 – INRIKTNING OCH AKTIVITETER 

 

a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten 

Styrelsen presenterar ingen verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020. Årsmötet hålls i slutet av tredje 

kvartalet och den rådande Coronapandemin har inverkat menligt på all verksamhet, såväl för ungdomsschack 

som för vuxenschack. Pensionärsverksamheten med studiecirklar 2018/19 slutfördes och omfattade totalt 10 

tillfällen à 1,5 timme (Sven-Olof och Yngve). Årsmötet diskuterar. 

 

Årsmötet beslutar att spelverksamheten ska fortsätta i möjligaste mån. Hänsyn ska tas till bestämmelser pga. 

Coronapandemien. Schack via nätet kommer att bli en bra lösning för många. I de fall närschack spelas i 

klubblokalen ska risken för smitttspridning beaktas och anvisningar (FHM, SSF) följas. 

  

b) Världsspråket Schack 

ÖSS anslöt sig till SSF-projektet ”Världsspråket Schack” med nyanlända som målgrupp (i första hand ungdomar).  

Yngve och Sven-Olof stod i bräschen för detta i kontakt med kommunens organ. Ämnet behandlades även vid 

distriktets pedagogdag 2020-01-15 under ledning av riksinstruktören Jesper Hall. Vid ett par tillfällen innan 

pandemien bröt ut deltog Sven-Olof vid schackaktivitet på flyktingboende på Frösön. ÖSS anslutning till projektet 

innebar 15 tkr direkt in i kassan av SSF:s projektmedel (Allmänna arvsfonden). Någon fortsättning med stöd till 

boendet på Frösön har inte kunna ske och planeras för närvarande inte. 

 

c) Tävlingsverksamheten 2020/21, inkl. Allsvenskan 

Tävlingsutbudet har hittills påverkats negativt av Coronapandemin. 

För Allsvenskan säsongen 2020/21 beräknas ÖSS ha oförändrat tre lag, om valet inte blir att avstå säsongen 2020/21 

och med bibehållen plats i seriesystemet satsa på 2021/22. Definitivt besked om Allsvenskan ska tas senast den 30 

november enligt SSF. Lagledare för förstalaget är som vanligt Christer Mäki medan Bengt Öberg fortsätter som 

lagledare för ÖSS II och III samt i förekommande fall lag i lägre divisioner (länsserien).  

 

Årsmötet beslutar att klubbmästerskap som spelas på nätet ska betecknas som onlinemästerskap i stället för vanliga 

mästerskap i såväl snabb- som blixtschack. Det redan startade långschacks-KM i närschack fortsätter med åtta 

deltagare, tyvärr utan att några äldre spelare deltar (riskgrupper).  

 

d) Kanslilokalen m.m. administrativt 

Antecknas att fortsatt behov finns av genomgång av dokument av skilda slag. En del ska iordningsställas för 

arkivering och slutlig förvaring hos Föreningsarkivet. Genomgång krävs även för rensning i förrådet etc.   

 

e) Marknadsföring  

Sven-Olof noterar att Jamtli brukar bereda föreningar möjlighet att ställa upp, eller ”visa upp sig”, t.ex. på 

Nationaldagen. När Coronapandemin är över nästa verksamhetsår (?) borde klubben överväga sådan 

marknadsföringsaktivitet.  
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f) Budget 2020/21 

Styrelsen presenterar ingen budget. Henrik meddelar att resultatet 2019 var bra och kan tjäna som ledning för budgeten 

2020. Viktiga poster på intäktssidan är bidrag från JHSF för Allsvenskan (startavgifterna) och verkamhetsbidrag enligt 

JHSF:s parametrar (relaterat till omfattningen av deltagande i seriespel (Allsvenskan och Länsserien).   

 

g) Aktivitetsplan (VP) 2020/21 

- Särskilt om Storsjödraget 2020-06-12--14 

- Förslag till spelprogram för ÖSS – Närschack respektive onlineschack  

 

Antecknas såvitt gäller Storsjödraget att 2020 års upplaga ställts in. Sven-Olof rapporterar att bidrag beslutats av 

Schackakademien för 2020 – och även 2021 för den händelse turneringen inte skulle komma till stånd 2020. 

Kommunalt arrangemangsbidrag kommer också i fråga. 

 

Spelprogram för närschack respektive onlineschack anpassas till diskussionerna om tydliggörande av de skilda 

disciplinerna. Närschacksmästerskap i snabbschack/blixt skjuts upp eller ställs in. Särskilda onlinemästerskap är en 

separat fråga och ersätter inte regelrätta närschacksmästerskap. 

 

 § 12   SCHACK4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR 

 

a) ÖSS-funktionärer vid länsfinalen lördag 2020-04-04 (inställd) respektive säsongen 2020/21 

Coronapandemin har inverkat menligt på Schack4an. Årsmötet diskuterar nuläget och framtiden. Det finns f. n. åtta 

skolschackklubbar, som klubben må medverka i att främja och utveckla. Mötet uttalar förhoppningen att fler 

medlemmar engagerar sig.  

Vad gäller Schack4an noteras att SSF skapat möjlighet för ”digitala klassbesök” samt övrigt stöd. JHSF genom Sven-

Olof har pågående dialog med SSF/Albin Ringstad om detta samt i vad mån skolor/klasser inom länet har nåtts av 

marknadsföring och möjlighet till intresseanmälan. Det särskilda TfS-utskicket kanske inte är tillräckligt? Sven-Olof 

upplever ett ”vacuumläge” just nu och avvaktar svar på ett antal frågor ställda till SSF. Vidare pågår kontakt med 

kommunen om bokning av Sporthallen någon lördag i spril månad 2021.  

 

b) Övrigt organisatoriskt 

 Intet att anteckna. 

 

 § 13   VAL FÖR 2020 (för tiden intill tidpunkten för nästa årsmöte)  

           – Valberedningens förslag utsänt innan årsmötet 

 

      F.n. stadgeenligt ordföranden och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter. Av praktiska skäl togs samtidigt beslut 

om konstituering – födelseår anges för styrelsen m.fl. Se Bilaga 4 

 

a) Ordförande på 1 år       Yngve Sundien, omval 

 

b) Fyra styrelseledamöter Sven-Olof Andersson, omval 

                                 Simon Ferm, omval 

                                 Bengt Öberg, omval 

                                 Henrik Johansson, omval 

 

Två suppleanter           Christer Mäki, omval 

                                Lena-Karin Lundgren, nyval 

  

Årsmötet väljer personer till övriga funktioner – av praktiska skäl tas samtidigt konstituering. Punkten val av 

firmatecknare förklaras omedelbart justerad. 

 

c) Revisorer Denis Puleshi, omval 

                                     Sune Andersson, nyval 

               

              Revisorssuppleanter Ingemar Olofsson, nyval 

 Sven Nordenström, nyval 
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d) Ungdomskommitté Bengt Öberg, omval 

 Olof Edler, omval 

 Henrik Johansson, omval 

 Anders Nylén, omval 

 

   e) Registeransvariga       Bengt Öberg, omval 

                                      Henrik Johansson, omval 

 

f) Webbansvarig             Bengt Öberg, omval 

 

g) LOREDO (Domare)   Sven-Olof Andersson, FIDE-NA 

                                      Henrik Johansson, FIDE-NA 

                                      Bengt Öberg, FIDE-NA 

 

        Olof Edler, omval 

 

Valberedning utses av årsmötet (tre personer enligt stadgarna). 

 

Valberedning                          Anders Nylén, sammankallande 

                                                 Lars Liljedahl 

                                                 Vakant 

 

Firmatecknare                      Se under § 6 b). Fortsatt gällande. 

                                                                                       

 

         

Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte ikväll, direkt efter ÖSS-årsmötet: 

  

Utses Tomas Frank. Ingen ersättare utses. 

 

 

 

 

 § 14   EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET RESPEKTIVE SSF-KONGRESSEN 

  

 ÖSS har för dagen inte någon motion, vare sig till JHSF- eller SSF-årsmötet. I samband härmed återkopplas till ÖSS:s 

motion 2017 till SSF-kongressen rörande Allsvenska serien och resultatet av den, som kan utläsas av SSF:s 

kongressprotokoll 2017-07-09, § 13. Sven-Olof kompletterar med diskussionen vid kongressen och det positiva 

gensvar motionen fick från flera håll. Noteras särskilt beslutet att ytterligare utreda punkt 1 rörande geografisk 

indelning av ”Norrtrean”. Se även § 6 b) i förra årets årsmötesprotokoll. Beträffande den utredning som skulle ske 

rörande ”Norrtrean” och som Sven-Olof ställde fråga om vid kongressen 2018 har såvitt känt inga besked lämnats.   

  

 § 15   EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR  

 

Sven-Olof noterar att det inte har skett någon inventering på senare år av därtill förtjänta mottagare av Collijn-plaketter 

eller andra utmärkelser.  

  

§ 16   ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt) 

 

Intet att anteckna. 

 

Efter mötet noteras att Föreningsarkivet, där JHSF är medlem med rätt för föreningar att ansluta till abonnemanget,  

informerat att det uppskjutna årsmötet kommer att genomföras digitalt torsdag 2020-10-22, kl. 18. JHSF är medlem i 

Föreningsarkivet med rätt att arkivera material såväl för distriktet som anslutna föreningar./SOA 

 

§ 17   ÅRSMÖTET AVSLUTAS 

 

 Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna för visat engagemang och avslutar mötet.  

Därefter bjuds deltagarna på räksmörgås och vatten/lättöl på JHSF:s bekostnad. 
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Vid protokollet 

 

 

 

Tomas Frank 

Mötessekreterare  

 

Justeras 

 

 

 

Sven-Olof Andersson   Christer Mäki 

Mötesordförande  Protokolljusterare 

 

 

 

BILAGOR 

 1 – § 5 – Kallelse/dagordning (tidigare utsänd) 

 2-3 - § 7 a-b) – Verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse 

 4 – § 13 – Valberedningens förslag för 2020 (tidigare utsänt) och årsmötets beslut – Se kompletterat dokument i 

kallelse/dagordning 
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BILAGA 1 – Kallelse/dagordning 

 

Östersunds Schacksällskap  

(ÖSS)   KALLELSE – INBJUDAN   
892001-1767   2020-09-14  

 

Östersunds Schacksällskaps årsmöte onsdag 2020-09-23 

 
Dag       Onsdagen den 23 september 2020  

 Tid        Kl. 17:00-ca 18:00, därefter JHSF:s årsmöte och fika (räkmacka)   

Plats      Gamla Teatern, Thomégränd 20, Östersund, lokal ”64-an” (omedelbart till höger om receptionen; 

distanssittning)    

      

Deltagare  Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!             

  

 För information kontakta gärna någon av oss på följande sätt: 

             

 Ordföranden Yngve Sundien, 073-076 41 34 

 e-post: yngve@sundien.se 

  

Vice ordföranden Sven-Olof Andersson, 063-12 60 62 alt. 070-362 25 53 

e-post: soa.andersson@telia.com 

 

Styrelsen hälsar er alla välkomna! 

 

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

 

Förslag till dagordning  
  

    1   ÅRSMÖTET ÖPPNAS  

 

2   EVENTUELLA PARENTATIONER   

      

  3   VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM 

  

d) Ordförande vid mötet 

e) Protokollförare 

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

 

4   MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE   

  

  5   FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING  

4   MÖTET 

  6   FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN 

    

c) Årsmötesprotokoll 2019-03-28   

d) Styrelseprotokoll 2019-12-02 

          

   7   ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 

  

a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

b) Revisionsberättelse  

mailto:yngve@sundien.se
mailto:soa.andersson@telia.com
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8   BESLUT OM 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 

 

9   MOTIONER (Inga anmälda; info/dialog om SSF-motioner kan tas här; se särskild länk)  

 

10  PROPOSITIONER 

  

c) Årsavgifter för verksamhetsåret 2021 

- Förslag redovisas innan årsmötet (även ev. ”mecenatavgift” som alternativ till BingoLotto-pren.) 

d) Eventuellt övriga propositioner 

- Redovisas i förekommande fall innan årsmötet 

 

11   VERKSAMHETSPLAN 2020/21 OCH BUDGET 2020/21 – INRIKTNING OCH AKTIVITETER 

 

h) Ungdoms- och pensionärsverksamheten – OBS särskilt Corona-aspekter 

i) Världsspråket Schack 

j) Tävlingsverksamheten 2020/21, inkl. Allsvenskan – OBS särskilt Corona-aspekter 

k) Kanslilokalen m.m. administrativt 

l) Marknadsföring  

m) Budget 2020/21 

- Skattmästaren redovisar förslag innan årsmötet 

n) Aktivitetsplan (VP) 2020/21 

- Särskilt om Storsjödraget 2020-06-12—14 (inställt) respektive 2021 

- Förslag till spelprogram för ÖSS – Närschack respektive onlineschack  

 

 12   SCHACK-4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR 

   

a) ÖSS-funktionärer vid länsfinalen lördag 2020-04-04 (inställd) respektive säsongen 2020/21  

b) Övrigt organisatoriskt 

  

13   VAL – Valberedningens förslag – Se bilaga 1  

 

a) Ordförande 

b) Övriga styrelseledamöter m.fl. för 2020 (intill tidpunkten för nästa årsmöte) 

c) Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte onsdag 2020-09-23 (senare i kväll)  

         

 14   EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET (jfr punkt 9 ovan)  

  

 15   EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR  

  

16   ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt) 

 

17   ÅRSMÖTET AVSLUTAS 

 

BILAGOR (separata dokument utom punkt 13) 

Punkt 6 a-b) – Protokoll från föregående ordinarie årsmöte och styrelsemöte  

Punkt 7 a) – Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2019 

Punkt 7 b) – Revisionsberättelse 

- Handlingar till punkterna 7 a-b) tillhandahålls separat i den takt de färdigställs 

 Punkt 11 – Aktivitetsplan (VP) 2020/21 

 Punkt 13 – Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2020 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)  

 - F.n. stadgeenligt ordföranden och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter 

 - Se bilaga – Valen vid förra årsmötet 2019-03-28 resp. valberedningens förslag för 2020 
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BILAGA 2 

 

 Valda vid årsmötet 2019 anges nedan. Antecknas att Ingemar Olofsson avsagt sig omval till styrelsen och Lennart 

Burman till ungdomskommittén.  

 Valda vid årsmötet 2019 anges nedan – valberedningens förslag för 2020, se nästa sida.  

Årsmötet valde följande personer till styrelse och övriga funktioner – av praktiska skäl togs samtidigt konstituering; 

födelseår anges för styrelsen m.fl. Punkten val av firmatecknare förklaras omedelbart justerad. 

 

ÖSS-STYRELSEN M.FL. ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2019-03-28, § 13  

(= Valberedningens förslag, utom vad avser ungdomskommittén,  

där Lennart Burman inför årsmötet avsagt sig omval; se § 6 b) 

Funktion 

 

Namn, födelseår Period 

(Samtliga 

årsvis) 

Om-/nyval Ant. 

Årsmötespresidium 

Ordförande  

Protokollförare 

Protokolljusterare 

 

Yngve Sundien 

Sven-Olof Andersson 

Anders Nylén 

   

Styrelsen       
Ordförande  

4 övriga ledamöter 

 

 

 

2 suppleanter    

 

Yngve Sundien, 1948 

Sven-Olof Andersson, 1942 

Simon Ferm, 1990 

Henrik Johansson, 1977 

Bengt Öberg, 1967 

Christer Mäki, 1954 

Fabian Lorentzon, 1995 

  

Omval 

Omval 

Nyval 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

 

 

(Vice ordf.) 

(Sekreterare) 

(Skattmästare) 

(Materialförvaltare) 

(Lagledare, lag 1) 

 

Revisorer 

Ordinarie 

 

Suppleant 

 

Christer Johansson 

Tomas Frank, 1955 

Denis Puleshi, 1979 

  

Omval 

Omval 

Omval 

 

 

 

Tävlingskommitté Styrelsen    

Ungdomsinstruktör Se Ungdomskommittén    

Ungdomskommitté 

 

 

 

 

 

Bengt Öberg, 1967 

Olof Edler, 1986 

Anders Nylén, 1964 

Henrik Johansson, 1977 

  

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

 

Sammankallande  

 

 

 

LOREDO 

Domarutbildade i ÖSS 

(Ingår i JHSF:s 

LOREDO) 

 

Sven-Olof Andersson 

Lennart Burman 

Henrik Johansson 

   

(FIDE) 

(FIDE) 

(FIDE) 

Registeransvariga 

 

 

Bengt Öberg 

Henrik Johansson 

  

Omval 

Omval 

 

Kontaktperson SSF 

IT-frågor 

Webbansvarig Bengt Öberg  Omval  

Valberedningen 

3 ledamöter    

 

Anders Nylén 

Lars Liljedahl 

Vakant 

  

Omval 

Nyval 

 

Sammankallande 

Firmateckning 

Minst två i förening av 

ordf. (vice ordf.) och 

annan styrelseledamot, 

se § 6 b), inkl. särskild 

attestreglering    

 

Yngve Sundien 

Sven-Olof Andersson 

Simon Ferm 

Henrik Johansson 

Bengt Öberg 

   

470321-xxxx 

420215-xxxx 

900605-xxxx 

770909-xxxx 

670201-xxxx 
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ÖSS-STYRELSEN M.FL. – ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2020-09-23, § 13 

(= Valberedningens förslag)  

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

Punkten val av firmatecknare förklaras omedelbart justerad. 

Funktion 

 

Namn, födelseår Period 

(Samtliga 

årsvis) 

Om-/nyval Ant. 

Årsmötespresidium 

Ordförande  

Protokollförare 

Protokolljusterare 

 

 

   

Styrelsen       
Ordförande  

4 övriga ledamöter 

 

 

 

2 suppleanter    

 

Yngve Sundien, 1948 

Sven-Olof Andersson, 1942 

Simon Ferm, 1990 

Henrik Johansson, 1977 

Bengt Öberg, 1967 

Christer Mäki, 1954 

Lena-Karin Lundgren,  

  

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

Nyval 

 

 

(Vice ordf.) 

(Sekreterare) 

(Skattmästare) 

(Materialförvaltare) 

(Lagledare, lag 1) 

 

Revisorer 

Ordinarie 

 

Suppleant 

 

Denis Puleshi 

Sune Andersson 

Ingemar Olofsson 

Sven Nordenström 

  

Nyval 

Nyval 

Nyval 

Nyval 

 

 

 

Tävlingskommitté (Styrelsen)    

Ungdomsinstruktör (Se Ungdomskommittén)    

Ungdomskommitté 

 

 

 

 

 

Bengt Öberg, 1967 

Olof Edler, 1986 

Anders Nylén, 1964 

Henrik Johansson, 1977 

  

Omval 

Omval 

Omval 

Omval 

 

(Sammankallande)  

 

 

 

LOREDO 

Domarutbildade i ÖSS, 

FIDE-NA 

(Ingår i JHSF:s 

LOREDO) 

 

(Sven-Olof Andersson) 

(Henrik Johansson) 

(Bengt Öberg) 

   

Även Lennart 

Burman och Åke 

Myrberg är NA 

Registeransvariga 

Medlems-/spelarreg. 

ELO-reg. m.m. 

 

Bengt Öberg 

Henrik Johansson 

  

Omval 

Omval 

 

Kontaktperson SSF 

IT-frågor 

Webbansvarig Bengt Öberg  Omval  

Valberedningen 

3 ledamöter    

 

Anders Nylén 

Lars Liljedahl 

Vakant 

  

Omval 

Omval 

 

Sammankallande 

Firmateckning 

Minst två i förening av 

ordf. /vice ordf. och 

annan styrelseledamot, 

inkl. särskild 

attestreglering    

 

Yngve Sundien 

Sven-Olof Andersson 

Simon Ferm 

Henrik Johansson 

Bengt Öberg 

   

470321-xxxx 

420215-xxxx 

900605-xxxx 

770909-xxxx 

670201-xxxx 

 

 


