Protokoll från styrelsemöte SeniorSchack Stockholm nr 1/2012
Tid:
Plats:
Närvarande:

12 januari 2012
Schacksalongerna, Ringvägen 9 C
Lennart Levin (ordförande)
Welam Welamsson
Hans Weström
Kjell Persson
Lars-Erik Åberg
Uno Karlsson

Frånvarande: --Adjungerade: --1. Mötets öppnande
Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen till det första och
konstituerande styrelsemötet i SeniorSchack Stockholm och konstaterade att mötet var
beslutsförigt.
2.

Godkännande av dagordningen
Ordförande presenterade följande lista över ämnen som borde hanteras under mötet.
Konstitution, En man kort, Öl och smörgås, Bankkonto, Schackutbyten (Göteborg, Åland),
Simultan, Nytt möte

Den antogs som dagordning.

3. Konstituering
Lennart Levin är vid klubbens första medlemsmöte av klubbens medlemmar vald till
styrelsens ordförande.
Styrelsen beslöt att konstituera sig enligt följande:

namn

roll

Lennart Levin
Welam Welamsson
Hans Weström
Kjell Persson
Lars-Erik Åberg
Uno Karlsson
Vakant

ordförande
sekreterare
kassör
spelledare
spelledare
biträdande spelledare
biträdande spelledare

vald på
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Lars-Erik Åberg, kassör i, numera nedlagda, Stockholm Schackveteraner under 2011
fungerar som kassör av praktiska skäl fram till och med den 16 februari 2012, då
överlämnande till Hans Weström, nyvald kassör i SeniorSchack Stockholm, sker.
Styrelsen beslöt att använda SEB som bank och att kassör och ordförande var för sig
ska teckna klubbens firma hos banken.

4. Modell för kommande styrelsemöten
Styrelsen beslöt att kommande styrelsemöten i möjligaste mån hålls speldagar direkt efter
spelet och styrelsemedlemmarna erhåller två smörgåsar, måltidsdryck och kaffe från i
första hand Schacksalongernas cafeteria.

5. Vårens tävlingar
Vårens tävlingar genomförs i de nedlagda klubbarnas anda. Inga förändringar i spelformer
utom att för närvarande tycks det lämpligare med en Bergerturnering i klass 2 på torsdagar.
Kjell Persson leder tävlingsverksamheten på onsdagar med Lars-Erik Åberg som tillfällig
biträdande tävlingsledare.
Lars-Erik Åberg leder tävlingsverksamheten på torsdagar med Uno Karlsson som biträdande tävlingsledare.
6. Schackutbyten (Göteborg, Åland)
Ordförande åtog sig att hålla kontakten med våra motsvarande klubbar i Göteborg och
Åland. Målsättningen är att Göteborgarna bjuds upp till oss när det är lämpligt för dem.
Kontakten med Åland fördjupas och konkretiseras.
7. Simultanschack
Ordförande åtog sig att arbeta för att ett tillfälle för simultanschack ska komma till stånd
under våren. Bland tänkbara kandidater namngavs Evgeni Agrest, Luis Cosco, Tommy
Wahlberg, Pia Cramling och Ulf Andersson.
Styrelsen förde också en principdiskussion om 50 kr per deltagare och minst 40 deltagare
och om klubben skjuter till lika mycket räcker det till en budget om 4.000 kr.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
9. Nästa möte
Nästa möte blir den 1 mars 2012. Se även §4.
10. Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Levin
Welam Welamsson

Lennart Levin

