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Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 3/2012
Tid:
Plats:
Närvarande:

26 april 2012
Schacksalongerna, Ringvägen 9 C
Lennart Levin (ordförande)
Welam Welamsson (sekreterare)
Hans Weström (kassör)
Kjell Persson (spelledare)
Lars-Erik Åberg (spelledare)
Uno Karlsson (bitr. spelledare)
Frånvarande: --Adjungerade: --1. Mötets öppnande
Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet
var beslutsfört.
2. Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.
3. Protokoll från föregående möte (den 1 mars)
Protokollet godkändes med kommentaren att klubbens namn är Seniorschack Stockholm
och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
Kassören, Hans Weström (HW), rapporterade att klubbens behållning vid styrelsemötet
var 41 961,81 kr på konto och 389 kr i kassan. Welam Welamsson (WW) informerade att
han kvällen innan inbetalt 3 200 kr till klubbens konto, medel för tisdagsverksamhetens
lokalhyra.
Lars-Erik Åberg (LEÅ) informerade om att lokalhyran för vårsäsongen avseende onsdagsoch torsdagstävlingarna redan var betald.
5. Tävlingsledarnas rapporter
Tävlingsledarna, Kjell Persson (KP) och LEÅ, rapporterade att tävlingsverksamheten
förflöt enligt plan och att antalet uppskjutna partier var litet.
6. Tisdagsverksamheten
WW rapporterade att tisdagsverksamheten hade 16 deltagare och att i genomsnitt var 12
närvarande per tisdag. PO Hesselborn håller kurs i slutspel och Luis Couso repeterar sina
torsdagsföreläsningar för gruppen.
7. Säsongsavslutning onsdag 23 maj, förberedelser
7.1. WW informerade att han den 23 inte kan leverera den öl han brukar utan att det måste
ske under dagen innan
7.2. WW åtog sig att höra med kallskänkan Linda Nordahl om hon vill och kan åta sig ett
cateringuppdrag för klubbens avslutningsfest
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Styrelsen beslöt
-

att sittningen är kl 13:00 med snabbschack från kl 11
att, ang. pkt 7.1 ovan, uppdra åt WW att kontakta Linda Nordahl, för meny- och
kostnadsförslag
att, ang. pkt 7.2 ovan, klubben står risken för den öl som måste förvaras i schacksalongernas cafeteria

8. Hösten 2012, startdatum och program
Styrelsen beslöt
-

att höstsäsongen startar onsdagen den 29 resp torsdagen den 30 augusti med anmälan
och snabbschack
att seriespelet på onsdagar inleds den 5 september
att Stockholms Distriktsmästerskap i SrS:s regi inleds den 6 september

9. Övriga frågor
WW informerade om att medlemmen.Lucia Åkerlund hade framfört till honom att det
vore trevligt om SrS kunde ha ett utbyte med schackklubben i Berlin benämd efter
Emanuel Lasker.
Styrelsen beslöt att ordföranden kontaktar Lucia Åkerlund i ärendet.
10. Nästa möte
Nästa möte blir den 30 augusti 2012 i anslutning till anmälan och efter snabbschacket.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Welam Welamsson

Lennart Levin

