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Protokoll från styrelsemöte Stockholms SchackSeniorer nr 3/2013  
 

Tid: 2 maj 2013  
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C  
Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande) 

Welam Welamsson (sekreterare) 
Hans Weström (kassör) 
Kjell Persson (spelledare) 
Lars-Erik Åberg (spelledare) 

SGS 
WW 
HW 
KP 
LEÅ 

Frånvarande: Bengt Wahlund (bitr. spelledare) BW 
Adjungerade: Helge Bergström HB 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet 
var beslutsförigt. Föreslagen dagordning godkändes. 
 

2. Genomgång av protokollet från den 26/2  
 
Styrelsen beslöt att lägga protokollet till handlingarna. Vissa diskutioner fördes under 
hand. Dessa redovisas längre ned i protokollet under respektive mötespunkt. 

 
3. Kassörens rapport 

3.1. Periodens rörelser och utgående bank- och kassasaldo (HW) 
Kassören Hans Weström (HW) överlämnade en ekonomisk uppföljning av 
Seniorschack Stockholm, se Bilaga 1. 

3.2. Budgetöversyn (HW)  
Kassören överlämnade en rapport omfattande Budget 2013, Budgetuppföljning + 
prognos för resten av året av Seniorschack Stockholm, se Bilaga 2. 

 
4. Kontakterna med Stockholms SF 

Welam Welamsson (WW) avrapporterade att ett underlag för en affisch tillsändes Robert 
Spångberg den 27 feb. Sedan dess har ingenting hänt, trots påstötningar. 
 

5. Turneringsverksamheten – prispengar/ratingpriser 
Lars-Erik Åberg överlämnade ett förslag Underlag för styrelsemöte den 2 maj, punkten 
”Principer för priser”, daterat 2013-04-22. Se bilaga 3. 
 
Styrelsen beslöt att de föreslagna principerna ska tillämpas. 
 

6. Marknadsföring/rekrytering av nya medlemmar till klubben 
 
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan. 
 

7. Kontakter med andra pensionärsklubbar 
LEÅ avrapporterade att hans kontakter med SPF och PRO inte hade utfallit till 
hansbelåtenhet. 
 
Styrelsen beslöt att att tills vidare inte förnya kontakterna med respektive klubb.  
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8. Ekonomigenomgång 

8.1. Stiftelser och fonder  
 
Styrelsen beslöt att ge WW i uppdrag att författa en kort presentation av 
Seniorschack Stockholm som ska användas vid kontakter med stiftelser och fonder 
 

8.2. Projekt 
 
Styrelsen beslöt att bordlägga denna punkt.  
 

9. Rrekrytering till styrelsen 
 
Styrelsen har genomfört uppdraget från årsmötet genom att Helge Bergström rekryterats 
som biträdande tävlingsledare på onsdagar och Dimiter Konstantinov har accepterat rollen 
som revisorssuppleant. 
 

10. Täbyturneringen, SCT 
 
Styrelsen konstaterade att 25 medlemmar anmält sig till SVT och bordlade därefter 
frågan.  
 

 
11. Våravslutningen 

 De inkomna offerterna till vårfesten förelades. 
 
Styrelsen beslöt att  

 
11.1. välja den offert med 200 kr per kuvert som förmedlats av Allan Thomsen (AT) s 
11.2. uppdra åt AT att genomföra upphandlingen 
11.3. uppmana AT att bli klubbmästare 
11.4. bordsvatten och lättöl beställes av kaffeterian 
11.5. uppmana Lars Hörling (LH) att inköpa kryddat brännvin till snapsarna, 2 flaskor 
11.6. uppdra åt WW åt sedvanligt sköta om ölet samt att klubben står risken för varan 

i lokalen. 
11.7. anmälningsavgiften ska vara 250 kr per person 
11.8. uppvakta Sven-Erik Lansén med blommor i den mån han kommer. KP 

genomför. 
11.9. uppvaktning av förre ordföranden Lennart Levin (LL) med en prenumeration på  

Schackets Kulturhistoriska Sällskaps medlemstidning 
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12. Nästa säsong 

Det gula inbjudningskortet för nästa säsong som Kjell Persson (KP) framställt förevisades. 
 
Styrelsen beslöt att  
12.1. korten delas ut under kommande speldagar, med start den 7/5 
12.2. samtliga i styrelsen bidrar till att vi, i mitten av augusti, kan skicka ut en 

epostpåminnelse till de klubbmedlemmar som har känd epostadress 
12.3. Sven-Gunnar Samuelssons (SGS) inbjudan till klubbspelare som fyller 60 år 

under året får en personlig inbjudan sig tillsänd med föreningspost senast en vecka 
före anmälan 
 

13. Nästa möte 
Nästa möte blir torsdagen den 26 augusti. Plats Torö. 
 

14. Mötets avslutande 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
  

 
Welam Welamsson   Sven-Gunnar Samuelsson 
 


