Protokoll från styrelsemöte nr 4/2015 i Seniorschack Stockholm 2015-05-07
Närvarande: Welam Welamsson(ordf), Mats Bergsten, Hans Weström(kassör), Per Åhlin(sekr),
Helge Bergström, Rolf Ekengren
1.

Mötets öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Genomgång och godkännande av agendan
Dagordningen granskades och godkändes.

3.

Genomgång av föregående mötes protokoll
Protokollet granskades och godkändes.

4.

Kassören har ordet
En gåva på 4000 kronor hade inkommit från Erik Strid. En passiv medlem hade tillkommit vilket
gjorde att antalet passiva medlemmar var 5.

5.

Beslut om att skaffa föreningsnummer
Skattemyndigheten önskade kompletterande uppgifter. Per och Welam försöker ordna de
kompletteringar som efterfrågas.

6.

Dokumentera och anslå klubbens regler
Beslutades att mobil som ringer bestraffas med fem minuters tidsavdrag för den felande plus fem
minuters tidstillägg för motspelaren. Om spelledaren och motspelaren informerats i förväg om att
någon väntar på ett viktigt telefonsamtal utgår ingen bestraffning.

7.

Vårsäsongens priser
Spelledarna hade gjort klart vilka spelare som skulle få priser för onsdags- och
torsdagsturneringarna och lagt ut informationen på hemsidan.

8.

Förslag om liten sommarturnering på Rioträffen
Beslutades försöka ordna schackspel på Rioträffen under sommaren. Föreslogs dels en turnering på
försommaren och dels en uppmjukningsturnering under augusti.
Beslutades att inköpa de spel och klockor som behövs för ändamålet.

9.

Kommande möten
Beslutades att nästa möte blir 11, 12 eller 13 september, förmodligen hos Welam på Torö. Därefter
styrelsmöte 8 oktober kl 9.30 och arbetsmöte 4 november efter spelets avslutning samt 10 december
efter spelet för att besluta om pristagare.

10.

Övriga frågor
Beslutades ändra ratingpriserna för KM i snabbschack till 200 kr vardera i stället för 250 kr vardera.
Både Bo Fröjd och Bo Eriksson hade anmält intresse för att vara biträdande spelledare på torsdagar.
Beslutades att Mats skapar en mejlgrupp av e-postadresserna i medlemsmatrikeln. Diskuterades att i
första hand skicka ut info om sommaren på Rioträffen och senare info inför starten av höstterminen.
Beslutades att ge Helge 200 kronor per termin i telefonersättning.

11.

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Per Åhlin

Welam Welamsson

Sekreterare

Ordförande

