
 

 

Motion 2 från Björn Löwgren 

 Arrangemang av Stockholmsmästerskapet  
Att arrangera stora turneringar kräver mycket av en förening. Att arrangera 

mästerskapsturneringar kräver ännu mer. Seniorschack Stockholm (SrS) har fått 

förtroendet att tillsammans med Stockholms Schackförbund (StSF) arrangera 

Stockholmsmästerskapet för Veteraner. Då behöver tävlingsledningen ha fullt ansvar för 

att leda tävlingarna. Och så är fallet i andra schackklubbar och i Stockholms 

Schackförbund. I SrS är situationen annorlunda, där anser en majoritet i styrelsen att 

styrelsen är bättre lämpad att planera och ansvara för turneringar.  

Tävlingsledningen för Stockholmsmästerskapet anser att en mästerskapsturnering 

behöver ha en viss nivå av priser för att höja statusen för tävlingen och för att få fler 

deltagare. Styrelsen anser att det skall vara så lite priser som möjligt och att överskottet 

från tävlingen skall tillfalla SrS kassa.  

Idag bestämmer SrS styrelse bland annat storleken på startavgiften, vad startavgiften 

skall användas till och vad domararvodet från StSF skall användas till.  

Vi anser:  

• • Att tävlingsledningen för Stockholmsmästerskapet skall ha ett totalt 

ansvar för turneringen inom givna ekonomiska ramar.  

• • Att styrelsen inte skall ställa krav på att turneringen skall generera 

vinst.  
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Björn Löwgren, certifierad domare och tävlingsansvarig för många 

Stockholmsmästerskap. Bland tidigare uppdrag: Stockholm Schackförbunds styrelse och 

ordförande i TU, Riltonkommittén, Ordförande i SK Passanten.  
Bo Ländin, certifierad domare. Bland tidigare uppdrag: Stockholm Schackförbunds styrelse, 

Riltonkommittén, Kanslichef på Stockholms Schackförbund. 

 

Styrelsens svar på motionen. 

Styrelsen är tacksam för det engagemang som medlemmar visar genom att arrangera 

mästerskap/tävlingar, men ställer sig frågande till vissa påståenden i motionen. Styrelsen är 

ekonomiskt ansvarig för alla ekonomiska transaktioner inom föreningens ram. Tävlingar som 

sker inom SrS och innefattar utgifter måste därför ha en budget som är godkänd av 

styrelsen. Medlemsmötet den 17 september visade att det finns en samsyn att priser skall 

finnas under Stockholmsmästerskapet 60+, men inte under övriga tävlingar. Styrelsen anser 

att motionens önskemål sammanfaller med nuvarande rutiner. Efter godkänd budget har 

tävlingsledningen det fulla ansvaret att genomföra tävlingen. Styrelsen har heller inga krav 

på att tävling skall generera vinst. 

 

Styrelsen anser härmed motionen besvarad. 

  

 


