
Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm nr 3/2014  
  

Tid: 23 april 2014, direkt efter spelet   
Plats: Stockholms Schacksalonger   
Kallade: Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande) 

Welam Welamsson (sekreterare) 
Hans Weström (kassör) 
Lars-Erik Åberg (spelledare) 
Helge Bergström (spelledare)  

SGS 
WW 
HW 
LEÅ 
HB 

Adjungerade: - - -  

  
 
1.      Mötets öppnande 

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

 
2.      Genomgång av protokollet från torsdagen den 27 februari 2014 (SGS) 

Föregående mötes protokoll från den 27 februari 2014 behandlades, oenigheten angående 
pkt 10.2 mellan ordförande och sekreterare bekräftades. Protokollet lades till 
handlingarna. 
 
  

3.      Kassörens rapport (HW) 
5.1 Periodens rörelser och utgående bank- och kassasaldo 
Kassören redogjorde för periodens rörelser samt utgående bank- och kassasaldo. Se bilaga 
1. 
5.2 Budget 
Uppdaterad budget för 2014 förelades. Se bilaga 1. 
 

4.      Projekt 
4.1 Marknadsföringsfoldern (WW) 
Folderna är klar. På Pia Cramlings initiativ byter vi ut fotot på henne. Därefter vidtar 
tryckning i Stockholms Schackförbunds regi. 
 
Styrelsen beslöt att distribution sv foldern ska starta i samband med att höstsäsongen 
inleds.  
 

5.      Förslag till regler för hängmatcher (LEÅ) 
 
Styrelsen beslöt att tillstyrka förslaget. Se bilaga 2. 
 

6.     Rapportering från hyresförhandling (HW, LEÅ) 
 
Styrelsen beslöt enhälligt att ge förhandlarna ett starkt mandat för att inte godta en flytt 
till Kaplansbacken. Styrelsen motiverar detta med att en flytt till lokalen på Kaplans-
backen inte var aktuell för SrS p.g.a. lokalens utformning och backiga belägenhet samt 
åldersstrukturen på SrS:s medlemmar.  Förhandlingsgruppen har styrelsen fulla stöd att 
inte acceptera att vi lämnar Ringvägen 9C till förmån för lokalen på Kaplansbacken. 
 

7.   Onsdagens klasser (HB) 
 

Efter kort diskussion bordlades punkten.



 
 
8.   Beslut om prisbelopp (presentkort) 
 8.1 onsdagar (HB) 

Styrelsen beslöt att tillstyrka HB:s förslag om 
• Fyra presentkort om 250 kr vardera till respektive klassegrare med en total 

budgetbelastning om 800 kr 
• Graverade plaketter till ettan, tvåan och trean i varje klass, totalt tolv stycken till en 

total kostnad mindre än 600 kr 
 
8.2 torsdagar (LEÅ) 
Styrelsen beslöt att tillstyrka LEÅ:s förslag om presentkort med värden enligt följande 
• 1:a pris 800 kr, 2:a pris 600 kr och 3:e pris 400 kr, budgetbelastning 1440 kr 
• Segrarna i fem ratinggrupper, ett presentkort var om 200 kr, budgetbelastning 800 kr 
• total budgetbelastning 2240 kr 
 
8.3 KM i snabbschack (LEÅ) 
Styrelsen beslöt att tillstyrka LEÅ:s förslag om priser 

• det ska vara tre ratinggrupper 
• presentkort om 250 kr till vinnaren i respektive ratinggrupp 
• första pris, presentkort om 500 kr 
• andra pris om 250 kr 
• total budgetbelastning om 1200 kr 

 
8.4 övrigt (LEÅ) 
Styrelsen beslöt att tillstyrka LEÅ:s förslag om pris för bästa ratingförbättring, 
presentkort om 300 kr, budgetbelastning 240 kr.  
 

9.   Praktiska frågor inför avslutningen 
 
Styrelsen beslöt att Lars Hörling ombeds sköta om inköp av dryckesvaror samt att WW 
ombeds sköta om inköp av öl. 

 
10. Tisdagar efter avslutningen (WW) 

 
Styrelsen beslöt att hålla lokalen öppen för tisdagsverksamheten till och med tisdagen 
den 10 juni. 
 

11. Suppleantförslag (WW) 
 
Rolf Ekengren har kommit in med en skrivelse som styrelsen med gillande tagit del av. 
HB presenterade Leif Ljungkvist som visat intresse för att bistå HB som spelledare. 
 
Styrelsen beslöt att Rolf Ekengren och Leif Ljungkvist, efter medgivande från dessa, ska 
adjungeras till styrelsen från och med höstens spelsäsong. 
 



 
12. Höststart 

12.1 startdatum 
Styrelsen beslöt att  
• anmälan till höstens aktiviteter ska göras onsdagen den 27 och torsdagen den 28 

augusti 
• första studiedag blir tisdagen den 2 september 
• rond nr 1 i Bergerturneringen spelas onsdagen den 3 september 
• rond nr 1 i Schweizerturneringen spelas torsdagen den 4 september. 
 
12.2 medlemsmöte 
 
Styrelsen beslöt att medlemsmöte för att bestämma höstens medlemsavgift samt för att 
informera om lokalfrågan ska hållas före spelet vid första ronden kl 11:00 onsdagen den 3 
september. 
 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
14.   Nästa möte 

Nästa möte blir i vecka 34. Plats Torö. 
 
15. Mötets avslutande 

 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
  

 
Welam Welamsson   Sven-Gunnar Samuelsson 
 
 


