Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid
Plats
Närvarande

6 april 2017
Hemma hos Welam Welamsson, Gamla Enskede
Welam Welamsson, ordförande
Per Åhlin, kassör
Helge Bergström, representant tävlingskommittén
Matts Rydin, sekreterare

1.

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2.

Agendan för mötet delades ut
Agendan godkändes.

3.

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Gjordes vid sittande bord.
 Uppdrogs åt Matts att via Veine Gustavsson efterforska var protokollet från
Årsmöte 2017-01-26 finns.

4.

Sekreteraren har ordet
Matts hade inget att rapportera.
 Beslöts att Matts inför nästa styrelsemöte skaffat fram vilken information som
enskilda medlemmar har via Sveriges schackförbund.

5.

Kassören har ordet
Per redovisade klubbens räkenskaper genom att dela ut och presentera och följande
dokument:
- Balansrapport (preliminär för 2017-01-01 – 2017-04-03)
- Resultatrapport (preliminär för 2017-01-01 – 2017-04-03 inklusive jämförelse med
föregående års motsvarande period).
- I samband med diskussionen om ekonomin noterades att kostnaderna för
kopiering syntes höga. Förslag om byte av kod för utskrifter framfördes.

6

Aktivitets- och tävlingsledare har ordet
Varken Welam eller Helge hade något att rapportera avseende verksamheten på
tisdagar respektive onsdagar. Mats Bergsten hade inte inkommit med någon rapport
angående torsdagarnas aktivitet.
När det gäller aktiviteterna på måndagar och fredagar meddelade Helge att Rioträffen
stadigt besöks av 8-10 klubbmedlemmar och att en del uppskjutna matcher spelas i
lokalen Rioträffen.

7

Salongerna
En del spelare använder lokalerna för att spela uppskjutna matcher på dagar som
klubben inte har bokat.
 Efter telefonsamtal med kaféansvarige Sonja beslöts att Sonja får bestämma i
vilken utsträckning hon släpper in klubbens medlemmar på tider när klubben
inte hyr lokalen.
Det noterades också att klubben inte har någon aktivitet i salongerna den 11, 12 och
13 april.

8

Rioträffen
Se under punkt 7 ovan.

9

Kalendariet/checklista för våren
Welam arbetar vidare med att sammanställa detta.

10

Händelser för styrelsen att ta ställning till
Klubben har tillfrågats av andra aktörer (PRO och Folkkulturcentrum i Hjorthagen) om
klubben önskar anordna event inom ramen för dessa aktörers verksamhet.
 Uppdrogs åt Helge att ersätta det kompletta schackspel (bräde, pjäser och
klocka) som klubben lånta ut till seniorboendet på Bobergmansgatan 4 med ett
enklare bräden och pjäser.

11.

Möten
Styrelsemöten - tidigare planering har ändrats något, enligt nedan:
Mötet den 28 februari utgick
Det planerade i mars hölls istället idag, den 6 april.
Kommande möten är:
 Tisdag den 25 april kl 13:00
 Tisdagen den 9 maj kl 13:00

Övrigt
12.1 Sena inbetalningar – ej betalande som nyttjar Salongerna
Av den sammanställning Per delade ut framgick det att minst två schackspelare ännu
inte betalt sin medlemsavgift.
Frågan om samtliga som nyttjar lokalerna för aktiviteterna på tisdagar, onsdagar eller
torsdagar är registrerade väcktes.
 Beslöts att Per, med stöd av den information som finns i klubbens matrikel
identifierar vilka som ska betala medlemsavgift.

12.2 Avslutning och vårlunch
Avslutningen äger rum onsdagen den 24 maj och inleds med prisutdelning. Därefter
erbjuds vårlunch.
 Beslöts att Helge ges i uppdrag att presentera förslag till innehåll i vårlunch
med en budget av max 200 kr per gäst. Förslaget ska presenteras vid nästa
möte, tisdagen den 25 april.
12.3 Kompletteringar i matrikeln
Styrelsen är enig om att det finns ett värde i att medlemmarna kan finna information
om vem som gör vad i klubben. Lämpligen bör den informationen finnas i matrikeln.
 Beslöts att Matts ställer samman en lista på namn och funktioner som underlag
för önskvärd komplettering av matrikeln. När manus godkänts kontaktar Matts
Kjell Persson för införande på klubbens webbsida.
Ärenden som bordlades:
Införande av medlemsnummer – medlemsregistrering
Eventuellt kan registrering i FIDE medföra att detta skapas och samtliga som är eller
har varit medlemmar i klubben går att spåra via sitt medlemsnummer.
Förtydligande av regler för upp- och nedflyttning mellan Bergergrupper
Diskussion inleddes med utgångspunkt från den fråga Matts väckt och som Welam
skickat mailsvar på. Efterlevnaden av regelverket har inte följts till följd av att ”rätt”
plats för nytillkomna medlemmar prioriterats.
Förslag om att skapa en enkel ordbok
Schack till sjöss
En offert har inkommit

Vid tangentbordet

Justeras

---------------------------------Matts Rydin
Sekreterare

-----------------------------------Welam Welamsson
Ordförande

