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Protokoll från styrelsemöte nr 1 i Seniorschack Stockholm 2016 

 

Tid: 2016-02-02 kl. 12:30 

Plats: Stockholms schacksalonger 

 

Närvarande: 

Welam Welamsson, ordförande 

Veine Gustavsson, sekreterare 

Per Åhlin, kassör 

Bo Fröidh 

Helge Bergström 

Jan-Olof Cederström 

Leif Hållstedt 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Våra roller 

 

Jan-Olof blir biträdande tävlingsledare på onsdagar då Helge är huvudansvarig. 

Bo får motsvarande roll på torsdagar då Lars-Erik Åberg är ordinarie  

 

3. Rutiner 

 

En blankett finns för utläggsredovisningar. Efter utlägg lämnas den till kassören 

som gör utbetalning. 

 

4. Agendamallen 

 

Ordförande visade en mall han tänker använda för kommande mötens agendor. 

Syfte är att styrelsen medlemmar i princip ska känna till hur styrelsemötena 

kommer att te sig. 

 

5. Kassören har ordet 

 

Anmälan görs till banken om byte av kassör. Avgående kassör Hans Weström 

sköter klubbens betalningar tills bytet är genomfört.  
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6. Vårens kalendarium 

 

Ordföranden delade ut ett kalendarium för vårsäsongen.  

 

7. Nycklar 

 

Sekreteraren är nyckelansvarig och försöker till nästa möte ta reda på vilka i den 

nuvarande och den föregående styrelsen som har nycklar till skåpen i 

schacksalongerna. 

Efter denna punkt lämnar Veine Gustavsson mötet och Per Åhlin övertar 

protokollet. 

 

8. Pauli Koistinen 

 

Pauli Koistinen har avlidit. Klubben kommer att skicka blomsterbukett till 

begravningen. 

Leif sköter detta. Kostnaden skall vara högst 600 kronor. 

 

Pauli Koistinens son erbjöd sig att skänka ett pris om klubben ordnade en 

schackturnering till Paulis minne. 

Styrelsen beslöt i princip att ordna en sommarturnering på Rioträffen till Pauli 

Koistinens minne. 

 

9. Brev till klubbens medlemmar 

 

Diskuterades frågan om eventuell övergång till endast ELO-ranking och hur man 

skulle föra ut frågan till medlemmarna, om man skulle informera om alla olika 

möjligheter som styrelsen diskuterat eller endast ge kort faktainformation, om 

man skulle samla in synpunkter i förväg eller låta alla komma till tals vid en 

extra föreningsstämma och om man kommande år skulle ordna dubbla 

schackturneringar, en med och en utan ELO-ranking.  

Styrelsen beslöt att i första hand ordföranden och vice ordföranden arbetar 

vidare med frågan. 

 

10. Bokning av kommande möten 

 

Styrelsen beslöt att hålla styrelsemöten onsdag 2 mars, onsdag 6 april, onsdag 4 

maj och tisdag 7 juni samt om arbetsmöten vid behov torsdag 25 februari, 

onsdag 16 mars, torsdag 14 april och tisdag 17 maj. 
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11. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

12. Hemsidan, matrikeln samt rating 

 

Bordlades. 

 

13. Mötet avslutas 

 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

Veine Gustavsson  Welam Welamsson 

Sekreterare   Ordförande 

 

   


