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Protokoll från styrelsemöte Stockholms SchackSeniorer nr 4/2013
Tid:
Plats:
Närvarande:

26 augusti 2013
Torö
Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande)
Welam Welamsson (sekreterare)
Hans Weström (kassör)
Kjell Persson (spelledare)
Lars-Erik Åberg (spelledare)
Helge Bergström (bitr. spelledare)
Frånvarande: Bengt Wahlund (bitr. spelledare)
Adjungerade: - - -

SGS
WW
HW
KP
LEÅ
HB
BW

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet
var beslutsförigt. Föreslagen dagordning godkändes.
2. Genomgång av protokollet från den 2/5
I samband med genomgången av föregående protokoll tog styrelsen följande beslut
a) följande punkter ska införas som standard i agendan för styrelsens möten,
a-1) tills vidare
- söka bidrag
- nya projekt
a-2) tills en klubbmästare tillsats
- rekrytera klubbmästare
b) uppvaktning av våra nyblivna nittioåringar
Kjell Persson inhandlar sedvanlig blomsterbukett till Sven-Erik Lansén
c) Hans Weström genomför uppvaktningen av Lennart Levin i enlighet med pkt 11.9 från
föregående protokoll.
Styrelsen beslöt att därefter lägga protokollet till handlingarna.
3. Kassörens rapport
3.1. Periodens rörelser och utgående bank- och kassasaldo (HW)
Kassören Hans Weström (HW) överlämnade en ekonomisk uppföljning av
Seniorschack Stockholm, se Bilaga 1.
3.2. Budgetöversyn (HW)
Kassören överlämnade en rapport omfattande Budget 2013, Budgetuppföljning +
prognos för resten av året av Seniorschack Stockholm, se Bilaga 2.
3.3. i samband med denna punkt tog styrelsen följande beslut
Styrelsen beslöt
3.3.1. medlemsavgiften för den som spelar enbart på hösten ska vara 100 kr under
2013.
3.3.2. att ett underlag för att bestämma nivåerna för medlems- resp. aktivitetsavgifter
ska tas fram till nästa möte.
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3.3.3. en befattningsbeskrivning för en klubbmästare ska tas fram till nästa möte.
Uppgiften lades ut på WW.
4. Turneringsverksamheten
Styrelsen beslöt att
4.1. onsdagstävlingarna inleds den 4/9 och avslutas den 18/12, d.v.s. 16 onsdagar med 13
speldagar och tre spelfria dagar
4.2. torsdagstävlingarna inleds den 5/9 och avslutas den 12/12, d.v.s. 15 torsdagar med 11
speldagar och tre spelfria dagar. Den 31/10 är salongen upptagen.
4.3. avslutning den 19/12 och vi ber Allan Thomsen att ta hand om cateringen
5. Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 10/10 efter spelet.
6. Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Welam Welamsson

Sven-Gunnar Samuelsson
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