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Protokoll från styrelsemöte nr 4 i Seniorschack Stockholm 2016
Tid: 2016-10-26 kl. 9:00
Plats: Stockholms schacksalonger
Närvarande:
Welam Welamsson, ordförande
Veine Gustavsson, sekreterare
Per Åhlin, kassör
Helge Bergström
Jan-Olof Cederström
Leif Hållstedt
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
2. Genomgång och godkännande av agendan
Agendan godkändes.
3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna
4. Sekreteraren har ordet
Inget att rapportera.
5. Kassören har ordet
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
6. Aktivitets- och tävlingsledarna har ordet
6.1 Welam Welamsson avseende tisdagar
P-O kommer att minska sitt engagemang, vilket innebär att vi får ordna ersättare
de tisdagar då han inte medverkar.
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6.2 Helge Bergström avseende onsdagar
Många uppskjutna partier, i övrigt fungerar allt normalt
6.3 Mats Bergsten avseende torsdagar
Inget att rapportera.
6.4 Helge Bergström avseende måndagar och fredagar
Inget att rapportera.
7. Salongerna
Vi är nöjda med salongerna.
8. Rioträffen
Inget att rapportera.
9. Höstens kalendarium/checklista
Styrelsemöten inplanerade den 10/11 och 8/12.
10. Inträffade händelser för styrelsen att ta ställning till
Ett medlemsmöte ägde rum den 13 oktober för att undersöka intresset för
övergång till ELO. En omröstning genomfördes med följande utfall: 21 för,
2 emot och 6 nedlagda röster. Således finns en klar majoritet för att vi skall
ansöka om medlemskap i Stockholms Schackförbund. Se vidare punkt 12.1
nedan.
11. Kommande möten
Nästa styrelsemöte äger rum den 10/11.
12. Övriga frågor
12.1 Ansökan om medlemskap i Stockholms Schackförbund
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Vi beslutade att ansöka om medlemskap i Stockholms Schackförbund. Per lade
ner sin röst i detta beslut. Veine tar fram ett förslag till brev om ansökan, Welam
kontrollerar innehållet och brevet skickas sedan till förbundet.
12.2 Ändring av stadgarna
Mötet beslutade att en översyn av stadgarna skall göras. Alla fick i uppdrag att
läsa igenom gällande stadgar och presentera förslag till ändringar till nästa
styrelsemöte.
12.3 Uppstramning av rutiner för sena inbetalningar av medlemsavgifter
Det finns anledning att strama upp rutinerna för betalning av medlemsavgifter.
Per tar fram förslag till regler. Hemsidan uppdateras så att vad som står där
överensstämmer med de nya reglerna, som också innefattar avgifter till FIDE
efter anslutning till Stockholms Schackförbund.
12.4 Seniorboendet på Bobergmansgatan 4
Denna verksamhet upphör.
12.5 Elias
Det bestämdes att anordnarbidraget redovisas på särskilt konto.
12.6 Priser
Mötet beslutade att priser skall utdelas i alla onsdagsgrupperna. Första pris blir
400:- andra pris 200:- och alla får plakett. Torsdagsgruppen får priser enligt
hemsidan.
12.7 Avslutning
Datum för avslutning med prisutdelning är bestämt till den 14/12. Jan-Olof
undersöker cateringalternativ.
12.8 Sven Gråd
Sven Gråd har avlidit. Klubben överlämnar blommor vid begravningen. Leif
ordnar inköp inom ramen 600:-
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13. Hemsidan, matrikeln samt rating
Inget att rapportera.
14. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Veine Gustavsson
Sekreterare

Welam Welamsson
Ordförande

