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Jämtland-Härjedalens  

Schackförbund (JHSF)  PROTOKOLL 

Styrelsen    2010-12-21 

 

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll 
 

Nr 2010:2 

Datum Tisdagen den 21 december 2010  

Tid Kl. 18:30-21:45 

Plats Östersund, Genvägen 29 A, Salongen (Sven-Olof Andersson, 070-362 25 53)   

 

Närvarande Styrelseledamöter  

 Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Åke Myrberg, Henrik Johansson, Christer Mäki 

 

 Adjungerade 

 Bengt Öberg (kontaktperson medlemsregister, webbplatsansvarig, valberedning) 

 Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör, övergångsvis skattmästare) 

 Sven-Åke Eliasson (skolschackkommittén) 

 

 Övriga  

 Jonas Sandbom (revisor och ortsföreträdare Bräcke kommun)  

 

Frånvarande Styrelseledamöterna Anders Wik, Fredrik Blixt och Max Andréasson 

 Adjungerade Anders Nylén (skolschackkommittén, ortsföreträdare Åre kommun) och 

 Per Lingensjö (skolschackkommittén, ortsföreträdare Härjedalens kommun)  

 

§ 1  INLEDNING 

 

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar de närvarande välkomna till Salongen och särskilt Jonas Sandbom från 

Stockholms Schackförbund, tillika representerande Bräcke SS, och som deltar för första gången på ett 

styrelsemöte för JHSF. 

 

§ 2  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

Mötet beslutar fastställa via mail från Sven-Olof utsänd dagordning. 

 

§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA 

PROTOKOLLET 

 

Mötet väljer Bengt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

  

Mötet beslutar godkänna protokoll från föregående styrelsemöte den 15 juni 2010.  

Gås översiktligt igenom beslutspunkterna, som i förekommande fall behandlas enligt nedan vid dagens möte.  

 

§ 5 ÅRSMÖTET 2010-05-07 

 

Årsmötesprotokollet är tidigare justerat och utsänt. Beträffande inventering av punkter som hänsköts till 

styrelsen, skolschackkommittén eller tävlingskommittén se nedanstående i dagens protokoll. 

 

§ 6 EKONOMI OCH MEDLEMSREDOVISNING 

  

a) Ekonomiskt utfall hittills 2010 samt prognos  

Konstateras beträffande bytet vid årsmötet av skattmästare från Lennart Burman till Henrik Johansson att 

formalia angående plusgirot med ändring av firmatecknare ännu inte är genomförda. Orsak är plusgirots 

krångliga metoder och krav angående legitimering och vidimering när byte ska ske av firmatecknare i en 

förening.   
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Mötet beslutar, på förslag av Åke, att tidigare skattmästaren Lennart Burman fullföljer räkenskaperna för år 

2010 såsom skattmästare samt avfattar ekonomisk redogörelse till nästa årsmöte. Nye skattmästaren Henrik 

Johansson tar vid så snart plusgirot godkänt JHSF:s byte av skattmästare. 

 

Någon skriftlig redogörelse av hittillsvarande räkenskaper föreligger inte vid mötet. Lennart redogör muntligen 

för prognostiserat resultat för verksamhetsåret 2010, som verkar bli kring 25 000 kr plus. Då har beaktats ett 

antal fakturor som kommer att betalas före instundande årsskifte.  

Uppmärksammas också att nettot från Sjakkfejdenarrangemanget i september ska delas lika mellan ÖSS och 

JHSF. 

 

b) Medlemsredovisning 2010 – Lägesrapport  

Bengt Öberg redogör för läget angående medlemsredovisningen, bl.a. enligt bilaga daterad 2010-12-21. 

Bengt har vidare lämnat inloggningsuppgifter till samtliga klubbar, även de nya skolschackklubbarna. Endast 

unika medlemmar ska registreras. Konstateras att det inom Sveriges Schackförbund får finnas medlemmar som 

erlagt avgiften 0:- kr. I SSF:s medlemsregister finns särskild kolumn för dem som erlagt avgift och där kommer 

att stå datum för medlemsavgifts erläggande (där den är större än noll kr). 

 

c) Landstingsbidrag  

Sven-Olof meddelar att grund för landstingsbidrag numera utgör bl.a. att distriktsförbund upprätthåller 

verksamhet i minst tre kommuner, till skillnad från tidigare krav på att distriktsförbund skulle ha lokalavdelning 

(medlemsförening) i minst tre kommuner. Som tidigare krävs ett minimum av 200 ungdomsmedlemmar (under 

25 år). Nästa gräns för högre bidragsnivå är 500 medlemmar. JHSF erhöll 2010 bidrag med 47 900 kr. Merparten 

har hittills gått till Schack4an-satsning och Schack i skolan, inte minst på resor runt om i länet. I det här 

sammanhanget diskuteras även behovet av lokal, inte enbart för allmän verksamhet utan även förvaring av ökad 

volym Schack4an-material.    

 

Mötet beslutar, på Sven-Olofs förslag, att ta upp fråga om landstingsbidragets användning på ett senare 

styrelsemöte.  

 

d) Fadderbidrag m.m. från SSF, se ”Lilla Bidragshäftet” – Fadderskap och mentorskap för nya klubbar – 

en roll för etablerade klubbar? 

Återkoppling görs till kursen Schack i skolan som riksinstruktören Jesper Hall höll den 27 augusti 2010 i 

Östersund och de bidragsmöjligheter som finns för arbetet med att få kontinuitet i schackverksamheten i 

skolorna. Fadderbidrag är en möjlighet. Beslut om fadderbidrag kan normalt sträcka sig över tre år. Fadderskap 

innebär samtidigt vissa åtaganden, såsom besök och mentorskap för den klubb som blir fadder. Hittills har 

medlemmar i ÖSS, tillika funktionärer inom JHSF, ideellt verkat vid uppstart och stöd därefter för de nya 

klubbarna. 

 

Mötet beslutar, på förslag av Sven-Olof, att rekommendera Östersunds Schacksällskap att stå som fadder för de 

under 2010 nio nybildade skolschackklubbarna i länet. ÖSS föreslås ansöka hos SSF om fadderbidrag för 

stöttningen av dessa nio klubbar. 

 

e) Allmänna Arvsfonden – Info från sammankomst 2010-10-21 i Östersund 

Sven-Olof och Åke redogör kortfattat från det möte som Allmänna Arvsfonden förlagt till Östersund den 21 

oktober 2010. Fonden, med ca 10 medarbetare från Stockholm, hade förlagt mötet till Östersund, då man funnit 

att föreningar i Jämtland var mycket svagt representerade jämfört med landet i övrigt vad gällde ansökningar för 

unika stödberättigade projekt. Bland totalt 480 projektansökningar hade under 2009 ca 140 föreningar i Sverige 

fått större eller mindre bidrag för att genomföra väl presenterade unika projekt inom sina respektive 

intresseområden. 

 

För vårt intresseområde, dvs. för JHSFs del, skulle idén Skolschackklubbar eventuellt kunna bedömas som ett 

unikt projekt. Att idén i likartad form skulle finnas på fler ställen i landet skulle inte behöva betyda att det inte är 

unikt, det kan ju vara unikt i det område man verkar. 

Någon projektansökan är dock ännu inte påtänkt för JHSF:s del. 

 

f) Praktikanter  

Jonas Sandbom meddelar som tips att man i Stockholms Schackförbund ibland, utan egen kostnad annat än 

handledning, utnyttjar praktikanter från Arbetsförmedlingen. Det genererar snarare ett ekonomiskt bidrag till 

distriktsförbundet i storleksordningen 200:-/dag. Det finns ett stort antal s.k. rehab-sjukskrivna som behöver 
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praktik och som kan vara mycket användbara inom schacket. Ett visst problem kan vara att de plötsligt lämnar 

detta praktikuppdrag för en anställning men ”det får man ta” anser Sandbom. 

 

§ 7 SCHACK I SKOLAN 

 

a) Nya skolschackklubbar 2010 – Sex, utöver tidigare tre, konfirmering av underhandsbeslut om 

anslutning till JHSF 

Konstateras att nedanstående sex nya skolschackklubbar bildats och sökt inträde i Jämtland/Härjedalens 

Schackförbund, utöver tidigare under året nybildade och invalda Funäsdalens Skolschackklubb (bildad  

2010-05-19), Sonfjällsskolans SK (2010-05-28) och Dvärsätts Skolas SK (2010-05-20): 

 

Mötet beslutar med acklamation att konfirmera underhandsbeslut e-postledes att invälja följande nya klubbar, 

inklusive datum för bildande: 

 

Tavelbäckskolans SK, Östersunds kommun 2010-10-11 

Aspås SK, Krokoms kommun  2010-10-13 

Lugnviksskolans SK, Östersunds kommun 2010-10-13 

Åre Skolas SK, Åre kommun  2010-11-10 

Näldenskolans SK, Krokoms kommun 2010-11-15 

Hansåkerskolans SK, Ragunda kommun 2010-12-14 

 

JHSF välkomnar med glädje dessa klubbar som medlemmar. 

 

b) Uppföljnings-/introduktionsdag med Jesper Hall – fredag 11 februari 2011? 

Sven-Olof meddelar att riksinstruktör Jesper Hall preliminärt är inbokad för en Uppföljnings- och 

Introduktionsdag i Östersund fredagen den 11 februari 2011. 

Planen är att ge deltagarna i augustimötet möjlighet till uppföljning samt ytterligare pedagogisk fortbildning 

samt i ett särskilt pass ge nya fritidspedagoger och andra skolföreträdare möjlighet till samma introduktion som 

hölls i augusti 2010. Alla på mötet här närvarande samt skolschackkommittén ombeds boka in denna dag med 

program kl. 08:30-15:30. Kvällen före, ca 19:00-20:30, beräknas genomgång hållas med stödpersoner/mentorer 

m.fl. tillsammans med Jesper. 

 

c) Schack4an 2010/11 – Lägesrapport och planering för våren 2011 

Lennart meddelar att totalt 29 klasser i 26 skolor i länet har besökts under hösten 2010. De flesta har visat 

intresse av att delta i kommande Schack4an-tävlingar. Lennart bedömer läget som gott att genomföra 

kommuntävlingar i Åre, Krokom, Härjedalen (Hede) och Strömsund. Läget i Östersund och Ragunda (inkl. 

Bräcke kommun) dock en aning oklart ännu beträffande passande lokaler. 

 

Lennart tar, efter överenskommelse med Schack4an-generalen Per Hultin, huvudansvar för organisation, 

inbjudan m.m. Sven-Åke Eliasson utses till stödperson i denna planering och genomförande. Övriga 

skolschackkommitténs ledamöter och styrelsen samt berörda klubbar förutsätts också delta med råd och dåd.  

 

Observeras att det i inbjudan till länsfinalen i Schack4an lördagen den 2 april 2011 ska framgå att i startavgiften 

ingår i förekommande fall medlemsavgift i schackklubb i länet (undantag för medlem i skolschackklubb med 

nollavgift). 

 

Mötesdeltagarna ombeds att ställa sina egna tjänster till förfogande för att kommande Schack4an-säsong i olika 

avseenden ska avlöpa på ett utmärkt sätt. 

 

Sven-Olof meddelar att han och Per Hultin besökt eventuell sponsor, som visade ett särskilt intresse för länets 

Schack4an. Fortsatta kontakter avses ske. 

  

d) Skol-DM och Skollag-DM – Kommun-/läns-/riksnivå (Schack5a, Schack6a?) 

Konstateras att vid besök hos skilda skolor i länet framkommit önskemål från elever m.fl. om tävlingar även för 

femmor och sexor (= tidigare Schack4or). I linje med start av nya skolschackklubbar ligger det i JHSF:s intresse 

att genomföra åtminstone kommuntävlingar och eventuellt Skol-DM (individuell tävling) och Skollag-DM. 

Problemet är resursbrist vad avser ledare som också ska kunna hinna med detta som separata tävlingar. 

 

En idé kan vara att synkronisera kommuntävlingarna med Schack4an och därefter möjligen med länsfinalen. 

Enligt Per Hultin skulle det säkert vara praktiskt genomförbart. 
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Föreslås att göra ett test i Härjedalens kommun och där inbjuda elever även i årskurs 5 och 6 så att de kan se en 

fortsättning i schacklig tävlingsverksamhet om dom tidigare kanske fått ”blodad tand” i Schack4an.   

 

Mötet beslutar att 2011 söka genomföra ett sådant test i Hede i samband med kommuntävlingen för Schack4an, 

som lämpligen bör inledas med Härjedalens kommun och med bistånd av Per Hultin. 

 

§ 8 TÄVLINGSVERKSAMHETEN FÖR JHSF 

 

a) Jämtcupen 2010 – Tisdag 28 december 2010 (Östersund) 

Sven-Olof meddelar att Inbjudan är klar, att spellokal blir Sporthallen Östersund samt att ett nyinköpt 

vandringspris sätts upp, en numrerad litografi med schackmotiv av den kände underhållaren m.m. Hans 

Alfredsson. 

 

b) DM 2011 – Lördag-söndag 8-9 januari 2011 (Östersund) 

Meddelas att långparti-DM spelas 8-9 jan 2011 i Cafeterian på Sporthallen, Östersund. På grund av vald lokal 

och hyra därav beslutas att DM liksom förra gången spelas med två inledande 30-minuterspartier och därefter tre  

partier med 20 drag/1 timme samt klart på ytterligare en timme per spelare. Starttid båda dagarna kl. 10:00. 

 

c) Blixt-DM 2011  

Meddelas att Blixt-DM spelas tisdag 12 april (Östersund), torsdag 14 april (Hammerdal) samt tisdag 19 april 

(Östersund). 

 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

a) Svante Sjödin – Efterlämnade artiklar med schackanknytning  

Maj-Britt Sjödin, änka efter framlidne Svante Sjödin, har erbjudit JHSF att ta emot en del eventuellt intressant 

schacklig kvarlåtenskap efter Svante. 

 

Mötet beslutar att Sven-Olof och Åke får i uppdrag att genomföra ett hembesök hos Maj-Britt Sjödin i detta 

ärende.  

 

b) Utmärkelser (Klubbars inventering av därtill förtjänta) 

Sven-Olof uppmärksammar klubbarna på att riksförbundet har utmärkelser att ge till förtjänta funktionärer på 

olika nivåer. Kvalifikationerna är i vart fall 10 års ”tjänstgöring” inom klubb, distrikts- eller riksförbund. 

 

Mötet utser Åke och Bo att för respektive klubbar ÖSS och Schack 88 komma med förslag till förtjänta 

medlemmar. Motsvarande inventering bör göras även för JHSF:s del och här ligger ansvaret på Sven-Olof, Åke 

och Bengt. 

 

c) Sundsjö Schack – Fortfarande vilande eller upphört? 

Åke meddelar att han i enlighet med styrelsebeslut varit i telefonkontakt med Sundsjö Schacks ordförande Jan 

van der Wie angående nuvarande eller kommande aktivitet i klubben – det var ett tag sedan verksamhet bedrevs. 

van der Wies önskemål var vid denna tidpunkt (december 2010) att klubben skulle betecknas som vilande, 

eftersom ingen åtgärd vidtagits att eventuellt låta klubben upphöra. van der Wie skulle återkomma under 2011 

med vidare besked. 

 

b) SM 2012 – Lokala och externa samverkansintressenter för Östersund 

Sven-Olof redovisar de nya förutsättningarna för SM-arrangemang och det goda ekonomiska utfallet för Lund 

2010. Vidare har företrädare för Stockholms Schackförbund redovisat intresse av att ingå i samverkan om ett 

eventuellt SM 2012 i Östersund, något som ska ses i kombination med de bristande personella resurser vi 

upplever oss ha inom schacket i Östersund. 

 

Frågan framkallade åter en lång diskussion om vilja, förmåga, sponsorer och andra förutsättningar för ett 

genomförande av Schack-SM i Östersund. Det finns mycket som talar både för och emot en satsning. 

Med de olika uttalanden som gjordes under mötet fanns ingen klar consensus till ett förslag om en ansökan. 

 

Mötet lämnar frågan utan att ställning tagits vid detta möte. Diskussion kan därmed fortsätta. Jonas Sandbom 

erbjuder sig att återkoppla till Stockholms SF, Sven-Gunnar Samuelsson. 
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c) Övriga rapporter (Resp- klubb-eller ortsföreträdare) 

Bo meddelar att Internet-chess mottagits väl bland ungdomsadepterna i Hammerdal. Det sker genom att klubben 

utan kostnad har tillgång till Grevåkerskolans datorer. Mycket positivt, enligt Bo. 

 

§ 10 NÄSTA SAMMANTRÄDEN 

 

a) Årsmötet 2011 

Erinras om att klubbarna bör ha årsmöten så snart som möjligt och innan JHSF kan ha sitt årsmöte. Som 

preliminärt datum för JHSF sätts fredagen den 6 maj 2011. Dock får definitivt beslut tas av styrelsen vid ett 

senare tillfälle. 

 

b) Styrelsesammanträden 

Frågan bordläggs. Se även c). 

 

c) Kommittésammanträden (Skolschackkommittén) 

Frågan bordläggs. Dock finns anledning att kontinuerligt svara för planering och genomförande av aktiviteter 

rörande Schack4an och Schack i skolan. 

 

§ 11 AVSLUTNING 

 

Sven-Olof tackar för ett givande styrelsemöte och avslutar mötet. 

Deltagarna tackar för den förplägnad i form av julmust, kex och ost som värden Sven-Olof bestått oss med. 

 

- - - - - - - - - - 

  

Vid protokollet 

 

 

 

Åke Myrberg 

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

Sven-Olof Andersson  Bengt Öberg 

Ordförande   Justeringsman 

   

 


