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Protokoll 5. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 6 september 2019
Plats: Verkarö, Torö
Närvarande:
Welam Welamsson (WW), ordförande
Kent Sahlin (KS), sekreterare
Anders Flärdh (AF), kassör
Bo Steiner (BS), suppleant
Meddelat förhinder: Helge Bergström
Mötespunkter:
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Agendan för mötet
Agendan godkändes
3. Föregående mötesprotokoll.
Bordlades till nästkommande möte.
4. Inkomna skrivelser till styrelsen.
Sekreteraren (KS) redogjorde för skrivelse från Björn Lövgren (BL) inkommit den 5
augusti (Bilaga 1). Styrelsen uttryckte sin tacksamhet att BL åtagit sig att vara
tävlingsledare för spel på torsdagar i Stockholmsmästerskap Veteran 60+. Ordförande
fick i uppdrag att kalla BL till ett arbetsmöte för vidare diskussion.
5. Ekonomi.
AF lämnade en kort redogörelse för klubbens ekonomi.
6. Rapport från aktivitets- och tävlingsledarna.
BS har ansvarat för årets sommarturnering på Rio, som ägde rum mellan 20 maj och 19
juli. Glädjande var att antalet partier (122) och deltagare (18) var högre än tidigare.
Segrare i turneringen var Helge Bergström.
7. Salongerna.
Lokalerna på Ringvägen har byggts om och ingången flyttats mot gatan.
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8. Verksamheten på Rio.
SrS har utan kostnad bokat konferenslokalen på måndagar kl 9-12 från 9 sept t.o.m.
november.
9. Kommande möten.
Medlemsmöte tisdagen den 17 september kl 11:00, salongerna
Styrelsemöte onsdagen den 16 oktober, c:a kl. 14:30, salongerna
Styrelsemöte onsdagen den 13 november, c:a kl. 14:30, salongerna
10. Hemsidan och matrikeln.
Webmaster Kjell Persson har meddelat att matrikeln nu är skyddad med lösenord.
Styrelsen uttryckte sin tillfredställelse med denna förändring som gör att hemsidan nu
uppfyller gällande krav enligt GDPR.
11. Övriga frågor.
11.1 Budgetprocessen planeras att äga rum under 6 veckor med start 1 oktober.
Tävlingsledare och övriga medlemmar får äska medel för olika aktiviteter, som sedan
diskuteras under styrelsemötet den 13 november.
11.2 Styrelsen diskuterade det kommande medlemsmötet, som äger rum den 17
september. Inga ytterligare diskussionsämnen har inkommit från medlemmarna.

12.

Mötet avslutades.

Vid tangentbordet

Justeras

Kent Sahlin

Welam Welamsson
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Bilaga 1. Skrivelse från Björn Lövgren som inkom med e-post den 5 augusti.
SthM 60+
B
bjorn@lowgren.eu
Mån 2019-08-05 23:43
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Du;
Anders Flärdh;
Bosse Steiner;
Helge Bergström;
Jan Stachowicz;
Welam Welamsson;
dan.israel2@icloud.com;
Lars-Erik Åberg;
Kjell Persson
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Hej styrelsemedlemmar. Bifogar inbjudan och turneringsinformation.
Welam bad mig att ta över tävlingsledningen för Stockholmsmästerskapet Veteran
60+ efter att Rune hade hoppat av. Jag accepterade uppdraget därför att
Stockholmsmästerskapet ligger mig varmt om hjärtat men framför allt därför att man
inte med kort varsel ställer in en tävling för 40 deltagande medlemmar. Jag kan med
nöjdhet meddela att Dan Israel har accepterat att vara biträdande tävlingsledare.
I år kommer vi att höja prisnivån, men vi behåller fortfarande fördelningen 50/50
mellan placering 1-3 och ratingpriser. Om jag inte får tag på några sponsorer så
kommer jag själv att sponsra priserna. Jag har, enligt Welams önskemål, inhämtat
kassörens medgivande att jag får skänka pengar till SrS för vidare utbetalning som
priser.
Jag planerar att skicka inbjudan till alla berörda stockholmsspelare med epostadress, senast torsdag. Inbjudan kommer även att finnas på SrS och Sth SF
hemsida.
Ni styrelsemedlemmar skall alltså godkänna att jag hoppar in som tävlingsledare för
Stockholmsmästerskapet. Observera att detta är ett tillfälligt inhopp. Till våren
kommer jag inte att fortsätta som tävlingsledare pga den nuvarande styrelsens
ställningstagande; att styrelsen – inte TK/tävlingsledningen - har ansvaret för
tävlingsverksamheten.
Hälsningar Björn

