
2015-01-22

Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm nr 1/2015

Tid: 2015-01-22 kl 9:30
Plats: Stockholms Schacksalonger
Närvarande:

Welam Welamsson (ordförande) WW
Mats Bergsten (sekreterare) MB
Helge Bergström (spelledare) HB
Rolf Ekengren RE
Arina Mossiaguine (spelledare) AM
Hans Weström (kassör) HW
Per Åhlin PÅ

1. Mötets öppnande
    Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet
    var beslutsförigt.

2.  Styrelsens konstituering
     Styrelesen beslöt att konstituera sig enligt följande:

    Welam Welamsson ordföranden
    Hans Weström kassör
    Mats Bergsten sekreterare
    Helge Bergström tävlingsledare onsdagar
    Arina Mossiaguine tävlingsledare torsdagar
    Rolf Ekengren ledamot
    Per Åhlin ledamot

3. Styrelsens roller
    Beslöts att Mats Bergsten är biträdande tävlingsledare torsdagar.

4. Firmatecknare för SrS
    Styrelsen beslöt att klubbens bankkonto tecknas av kassör Hans Weström (xxxxxxx-xxxx)
    och ordförande Welam Welamsson (xxxxxx-xxxx) var för sig.

5. Kassörens rapport
    Ingenting väsentligt har hänt sedan årsskifte och årsmöte. Ett fåtal medlemsavgifter har börjat      
strömma in. För det ekonomiska läget hänvisas till årsmötesprotokollet.

6. Vårens checklista
    Punkten bordlades tills nästa möte.

7. Klubbens websida
Klubbens websida sköts av Kjell Persson som dessutom har hand om medlemsregistret och          
ratingföring.

8. Åke Pettersson



Beslöts att sända en hälsning med blomma till begravningen för Åke Pettersson som avled i 
början av januari. Detta sköts av Rolf Ekengren.

9. Bokning av möten
    Vårens styrelsemöten bestämdes till 4 mars, 16 april och 7 maj, samtliga 9:30 på salongerna.
    Bestämdes också att hålla snabb-KM onsdag och torsdag 6-7 maj. 

10. Övriga frågor
Beslutades att inte göra någon särskild avisering av medlemsavgiften utöver den information 
som finns på websidan och det lilla informationshäftet. Däremot påminner kassören eller 
spelledaren på onsdagar och torsdagar före spelet.
Nycklar till klubbens skåp skall återlämnas av förre spelledare och ordförande. WW och AM 
sköter detta.
Ersättning för samtalskostnader för tävlingsledarna bordlades till nästa möte.

11. Mötets avslutande
     Pga tidsbrist utgick resterande punkter. 
     Ordförande tackade mötesdeltagarna för gott arbete och förklarade mötet avslutat.

22 januari 2015

Vid protokollet: Justeras:

Mats Bergsten Welam Welamsson


