Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid
Plats
Närvarande

25 april 2017
Schacksalongerna, Ringvägen 9
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.

4.

Sekreteraren har ordet
Matts hade inget att rapportera.

5.

Kassören har ordet
Med hänvisning till nedanstående dokument konstaterade Per att klubbens
räkenskaper ligger i fas med det budgeterade.
- Balansrapport (preliminär för 2017-01-01 – 2017-04-21)
- Resultatrapport (preliminär för 2017-01-01 – 2017-04-21 inklusive jämförelse med
föregående års motsvarande period).
- Budget för hela 2017 samt en prognos daterad 25 april
Per rapporterade också att betalningsmoralen varit hög.

6

Aktivitets- och tävlingsledare har ordet
Inget att rapportera

7

Salongerna
Inget att rapportera

8

Rioträffen
Passiva medlemmar som spelar på Rioträffen har väckt frågan om vad avgiften på 200
kr avser.
 Welam ställer samman en text som tydliggör vad som innefattas i det passiva
medlemskapet och vad ett passivt medlemskap inte berättigar till.

9

Kalendariet/checklista
Welam arbetar vidare med att sammanställa detta.

10

Händelser för styrelsen att ta ställning till
Inga frågor fanns att ta ställning till.

11.

Möten
OBS Ändring av dag, tid och plats. Tisdag den 9 maj har utgått istället gäller
Måndag den 8 maj kl 11:00 (hemma hos Welam)

12.

Avslutning och Vårlunch
Helge har detta under kontroll.
 Welam informerar tävlingsledarna om den budget på totalt 1500 kr som gäller
för samtliga priser under 2017.

Övrigt
12.1 Sena inbetalningar – frågan löst
12.2 Schackspelet på Bo Bergmansgata har inte bytts ut ännu. Det ska förses med märkning.
12.3 Kolumn i matrikeln med funktion. Manusutkast klart.
 Matts kompletterar och delger övriga i styrelsen för kvalitetssäkring.
12.4 Medlemsnummer, information om medlemmar hos Sveriges Schackförbund mm.
 Beslöts att Per kontaktar Stockholms Schackförbund för att reda ut hur de 38
schackspelare som har SrS som sin enda schackklubb ska få tidskriften Schack.
12.5 Det fullständigt justerade protokollet från Årsmötet 26 januari 2017 har inte kunnat
skapas i och med en justeringsman är frånvarande och ej nåbar trots flera försök.
 Matts ombesörjer att ett nytt exemplar tas fram och undertecknas av berörda.
12.6 Förtydligande av regler för upp- och nedflyttning mellan Bergergrupper
Diskussion fortsatte där den slutade vid föregående styrelsemöte.
 Styrelsen enades om vilka regler och principer som ska gälla.
 Welam tar kontakt med Kjell Persson för att informera honom.
 Styrelsen enades också om att informera i samband med vårterminens slut via
A5-lappar vid spelborden och på anslagstavlan liksom på klubbens hemsida.
 Matts fick i uppdrag ta fram text i A5-format som sammanfattar vad som gäller
för upp- och nedflyttning samt för anmälningstid liksom för konsekvenser av
medlemsantal och rating.
12.3 Förslaget om att skapa en enkel ordbok liksom. ”Vad varje medlem bör känna till” vilar
tills vidare.
12.3 Aktiviteten ”Schack till sjöss”. Blir en ”halvorganiserad” resa.
12.3 Marknadsföring av klubbens aktivitet till PRO och SPF. Det marknadsföringsmaterial
som tagits fram tidigare kan användas.



13.

Welam och Per börjar med att leta fram kontaktuppgifter till ordförandena i
PRO respektive SPF.

Mötet avslutade

Vid tangentbordet

Justeras

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

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

