
Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 6/2012 

 

Tid: 6 december 2012  

Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C  

Närvarande: Lennart Levin (ordförande) 

Welam Welamsson (sekreterare) 

Hans Weström (kassör) 

Kjell Persson (spelledare) 

Lars-Erik Åberg (spelledare) 

Uno Karlsson (vice spelledare) 

 

LL 

WW 

HW 

KP 

LEÅ 

UK 

Frånvarande: ---  

Adjungerade: ---  

 

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet 

var beslutsmässigt. 

 

2) Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

3) Protokoll från föregående möte (den 31 oktober) 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4) Ekonomi 

Kassören Hans Weström (HW) framlade sina rapporter till årsmötet och redovisade att 

klubbens revisorer den 29/11 granskat klubbens räkenskaper utan anmärkning. 

Styrelseledamoten Uno Karlsson (UK) påpekade att rapporten inte följde reglerna för god 

bokföringssed. Lars-Erik Åberg (LEÅ) genmälde att i allt väsentligt överensstämde 

rapporten med vad som varit brukligt under tidigare år i klubbarna Sirius och Stockholms 

Schackveteraner och att alla uppgifter av intresse finns med i rapporten samt att den var 

godkänd av revisorerna. En lång diskussion följde sedan hur det uppkomna läget skulle 

hanteras. 

 

Styrelsen beslöt att det var för sent i processen för att riva upp rapporten. Styrelsen får på 

eventuell förfrågan under årsmötet redogöra för förhållandet. 

 

5) Hyran för tisdagsgruppen 

 

Styrelsen beslöt att  

a) Ingen betalning ska göras nu 

b) Sekreteraren Welam Welamsson (WW) säkerställer att han inbjuds till styrelsemöte i 

Stockholms Schackförbund 

 

6) Årets parti 
 

Styrelsen beslöt att utse parti 91 på klubbens hemsida som spelades mellan Onni Aikio 

och Roman Agrest. Styrelsens motivering för sitt val var: för både bra angreppsspel och 

skickligt försvarsspel. Priset delas av kombatanterna och partiet slutade för övrigt i remi. 

 

 



7) Avslutningen den 13 december 
  

Styrelsen konstaterade att samtliga förberedelser var utförda. 

  

8) Dokument till årsmötet 

En genomgång av de dokument styrelsen medlemmar åtagit sig att framställa till dagen 

möte gicks i genom. Samtliga godkändes med smärre kommentarer och kommer att 

kopieras upp till avslutningsfesten den 13/12 tillsammans med kallelsen till årsmötet.  

 

9) Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

10) Nästa möte 

Nästa möte och tillika konstituerande möte för 2013 års styrelse äger rum den 10 januari 

2013 omedelbart efter årsmötet. 

 

11) Mötets avslutande 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

  

 

Welam Welamsson   Lennart Levin 

 


