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Protokoll SrS nr4 2019. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid: 6 maj 2019 

Plats: Rioträffen teorirummet, Sandhansgatan 4, Stockholm 

Närvarande:  

Welam Welamsson (WW), ordförande 

Kent Sahlin (KS), sekreterare 

Anders Flärdh (AF), kassör 

Helge Bergström (HB), ledamot 

Jan Stachowicz (JS), ledamot 

Rune Ljungberg (RL), ledamot 

Bo Steiner (BS), suppleant 

Adjungerad: Svante Wedin närvarande tom pkt 8.  

 

Mötespunkter: 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Agendan för mötet 

Agendan var distribuerad till medlemmarna den 30 april med revidering 5 maj. Agendan 

godkändes med förändringen att pkt 12.8 (problem i klubben) flyttades fram till pkt 7.1. 

 

3. Föregående mötesprotokoll. 

JS framlade synpunkter angående protokollet avseende pkt 12.11 där diskussionen gällde 

ekonomi i samband med simultanmatchen med Lars Karlsson. JS önskade att protokollet 

skulle ha inkluderat hans yrkande att hela det årliga budgeterade beloppet för 

simultanspel (2000 Kr) skulle utnyttjas under vårens spel. Mötesprotokollet från det 

föregående mötet (Protokoll SrS nr3 2019) godkändes efter denna justering. 

 

4. Inkomna skrivelser till styrelsen. 

Sekreteraren (KS) redogjorde för två skrivelser inkomna till styrelsen. 

4.1. Björn Löwgren (BL) har meddelat att han avgår som biträdande tävlingsledare.  

4.2. BL lämnade förslag att SrS skulle inrätta en grupp på facebook (FB) där medlemmar 

och styrelse skulle kunna ventilera frågor av intresse för klubben. Styrelsen diskuterade 

förslaget och hade vissa invändningar vad gäller bl.a. hur många medlemmar som 

utnyttjar FB och behovet av administrativ kontroll för att förhindra olämpliga inlägg. 

Frågan bordlades. 

 

 

5. Ekonomi. 

AF lämnade en kort redogörelse för klubbens ekonomi. 
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6. Rapport från aktivitets- och tävlingsledarna. 

6.1, 6.2 och 6.4 Inget nytt att rapportera. 

6.3 RL har accepterat ansvaret som tävlingsledare på torsdagar  

 

7. Medlemmarna har ordet. 

Svante Wedin var bekymrad över att stämningen i klubben försämrats, delvis pga några 

kontroverser. Efter förslag från Svante Wedin enades styrelsen om att uppdra till WW 

att kontakta Björn Löwgren och Mats Bergsten för att söka en lösning på de problem som 

har uppstått. 

7.1 Styrelsen har uppmärksammats på att det inom vissa kretsar inom klubben finns ett 

missnöje med styrelsens arbete och oro bland vissa medlemmar angående bl.a. 

medlemsavgiften. Styrelsen beslutade att ordna ett allmänt medlemsmöte där styrelsen 

och medlemmarna under fria former kan diskutera situationen med syfte att ena 

klubben (tid: tisdagen den 17 september, plats Schacksalongerna på Ringvägen). Klubben 

kommer att bekosta kaffe och smörgåsar. WW fick i uppdrag av styrelsen att skicka en 

inbjudan till medlemmarna före sommaren, i slutet av augusti och strax före 

medlemsmötet. 

  

8. Salongerna. 

8.1 Styrelsen diskuterade hyresnivån för lokalerna, som är den största kostnaden för 

klubben. Styrelsen beslöt att bjuda in ordförande för Stockholms Schackförbund (Björn 

Gambäck) för att undersöka möjligheten till reducering av hyresnivån. 

8.2 HB lät meddela att Elias du Halde fullgör en viktig uppgift för verksamheten på 

onsdagar och att han borde få något för det. Styrelsen beslutade att klubben bjuder på 

kaffe och smörgås för Elias under hans närvaro på onsdagar under resten av 2019.  

 

9. Verksamheten på Rio. 

Styrelsen beslutade att vid avslutningen av sommarturneringen på Rio bjuda deltagarna 

på kaffe och tårta. 

 

10. Kommande möten. 

Hösten 2019 
fredagen den 6 september, kl. 10, Torö (AF har anmält förhinder) 
onsdagen den 16 oktober, c:a kl. 14:30, salongerna 
onsdagen den 13 november, c:a kl. 14:30, salongerna 
 

11. Hemsidan och matrikeln. 
11.1 Webmaster Kjell Persson har meddelat att han undersöker möjligheten till lösenord 
för tillgång till matrikeln (se pkt 11.2 protokoll 16 april). 
11.2 Styrelsen beslutade att uppdra till RL och WW att komplettera hemsidan med 
inbjudan och information om höstens tävlingar. 
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12. Övriga frågor. 
12.1 Styrelsen beslutade att simultanmatchen med Lars Karlsson den 8 maj kommer att 

äga rum och att klubben står för evt förlust. HB fick uppdraget att kontakta de 
spelare som anmält intresse men ännu ej betalt anmälningsavgiften. 

12.2 Styrelsen gav RL i uppdrag att i samarbete med WW utforma riktlinjer och inbjudan 
till/för Stockholms mästerskap för veteraner (55+). 

12.3 Se föregående beslut i protokoll 3 (pkt 12.1).  
12.4 Styrelsen gav RL i uppdrag att ordna en festkommitté till 2020.  
12.5 AF meddelade att rekryteringsgruppen har möte efter styrelsemötet. 
12.6 Stadgekommittén meddelade att arbetet påbörjats och att förslag kommet att 

lämnas till styrelsen under hösten med ambitionen att ett förslag kan framläggas 
inför årsmötet 2020 

12.7 Styrelsen diskuterade höstens verksamhet 
 

 
 
13. Mötet avslutades. 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 
 
 
 
 
Kent Sahlin   Welam Welamsson 
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Bilaga 1. 

 
Runes förslag  

1. skåpen städas ur, föreslår en dag efter den 16/5, hela den samlade styrelsen och inbjudna 

deltar, beslut fattas under mötet 

- 

2. en materialförvaltare utses, föreslår Anders Flärdh som också får ta hand om 

nyckeladministrationen 

- 

3. spelledare blir ansvariga för respektive skåp och ansvarar för ordningen och sätter upp ett A4-

blad med regler på dörrarnas insida. Detta för att alla som hjälper till ska ha rätt information om 

ordning och reda i skåpen. Reglerna bör omfatta 

1. vad som ska finnas i skåpet och var de ska vara 

2. datum fr.o.m. att reglerna ska gälla till datum för när de upphör 

3. vem som utfärdat reglerna 

- 

4. spelledarna gör översyn regelbundet, föreslår varannan månad 

- 

5. angående böckerna som finns i våra skåp: 

1.  Jag anser böcker skall skänkas bort  

1. Helge får ta vilka böcker han vill till lilla schackbiblioteket på Rio  

2. Att vi lägger ut böckerna i salongerna till medlemmar en visst period, 

förslagsvis över rond 3 och 4 i höst och att vi informerar vid rond 1 och 2 om detta 

3. Om böcker ligger kvar efter detta datum, så skänker vi bort överblivna böcker 

till Stockholms Schackförbunds bibliotek. 

- 

6. angående tidskrifterna som finns i våra skåp: 

så saknar de förmodligen värde för klubben och kan skänkas bort eller slängas 

- 

7. avgående styrelse tillser att skåpen överlämnas i bästa ordning till tillträdande styrelse efter 

årsmöte 

 

 


