
 

Protokoll från styrelsemöte nr 2 per capsulam den 2016-03-02 

 
 

Tid: 2 mars 2016,  

per capsulam 

  

Plats: - - -    

Kallade: Welam Welamsson 

Veine Gustavsson 

Per Åhlin 

Bo Fröidh 

Helge Bergström 

Jan-Olof Cederström 

Leif Hållstedt 

WW 

VG 

PÅ 

BF 

HB 

JOC 

LH 

Adjungerade: - - -  

  

 

1 Mötets öppnande 

 

2 Genomgång och godkännande av agendan 

 

3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Beslut: Protokollet läggs till handlingarna. 

 

4 Sekreteraren har ordet 

Inget att rapportera. 

 

5 Kassören har ordet 

Per Åhlin redovisade klubbens räkenskaper som granskades av mötesdeltagarna 

 

Beslut: Klubben räkenskaper lades till handlingarna. 

 

6 Aktivitets- och tävlingsledarna har ordet 

6.1 Welam Welamsson (WW) avseende tisdagar 

6.1.1 Jag förslår att vi liksom tidigare fattar beslut om ett presentkort om nominellt 500 kr i 

Erik Geijers schackbutik och att vi ber kassören ombesörja detta samt överlämna 

presentkortet till Per Ove Hesselborn. 

 

Beslut: styrelsen tillstyrker WW’s förslag 

 

6.1.2 Jag förslår också att datum för mitterminslunchen för tisdagsverksamheten anpassas 

efter PO's önskemål och att någon i tisdagsgruppen tar hand om tillställningen då jag 

inte kommer att delta.. 

 

Beslut: bordläggs. 



 

 

6.2 Helge Bergström avseende onsdagar, inget att rapportera. 

6.3 Bo Fröidh avseende torsdagar, lämnar följande kommentarer att tas till protokollet 

6.3.1 Varken Lars-Erik Åberg eller Bo Fröidh kommer att vara ordinarie tävlingsledare för 

torsdagsschacket från och med hösten. 

6.3.2 Bo Fröidh. är beredd att -om styrelsen önskar- som biträdande tävlingsledare fortsätta 

som sådan, d v s att vid tävlingsledarens förfall stanna i spellokalen till dess samtliga 

partier slutspelats och rapportera resultatet till tävlingsledaren, som sköter 

administration genom Swiss Manager programmet. 

6.3.3 Bo Fröidh avgår med omedelbar verkan ur styrelsen, eftersom valet (på 2 år) inte hade 

förankrats innan årsmötet, där Bo Fröidh inte hade möjlighet att delta 

 

6.4 Helge Bergström avseende måndagar och fredagar, inget att rapportera. 

 

7 Salongerna, inget att rapportera. 

 

8 Rioträffen, inget att rapportera.  

 

9 Vårens kalendarium/checklista, inget att rapportera.  

 

10 Händelser och initiativ för styrelsen att ta ställning till 

10.1 Per-Olov Hessleborn har muntligt framfört ett förslag om avgiftbefrielse för Bengt 

Hammar som erkänsla för hans engagemang i tisdagsverksamheten och PO’s 

onsdagsverksamhet.  

Beslut: Bengt Hammar befrias från avgift. 

 

10.2 Brev till StSS 

Beslut: bordläggs. 

 

11 Kommande möten 

Styrelsemöten planeras till 6/4, 4/5 och 7/6. Arbetsmöten vid behov 16/3, 14/4 och 17/5. 

 

12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

13 Hemsidan, matrikeln och rating 

Inget att rapportera 

 

14 Mötet avslutas 2/3 kl 24:00. 

 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

Veine Gustavsson  Welam Welamsson 

Sekreterare   Ordförande 


