Protokoll från styrelsemöte nr 6/2015 i Seniorschack Stockholm 2015-09-11
Närvarande: Welam Welamsson(ordf), Hans Weström(kassör), Per Åhlin(sekr), Helge Bergström,
Rolf Ekengren, Arne Jansson(revisor, adj)
Meddelat förhinder: Mats Bergsten
1.

Mötets öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Genomgång och godkännande av agendan
Dagordningen granskades och godkändes.

3.

Genomgång av föregående mötes protokoll
Protokollet granskades. Diskuterades att beslutet om tidstillägg och tidsavdrag ifall en spelares
mobiltelefon ringer under ett schackparti var opraktiskt eftersom det kan bli problem att hitta någon
som kan ställa om klockorna. Noterades att ett pris för vårens torsdagsturnering som lagts in i skåpet
i spellokalen hade försvunnit. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4.

Kassören har ordet
Fakturan för de tolv inköpta schackspelen och klockorna hade kommit men var ännu inte betald.
21450 kronor hade inkommit i anordnarbidrag och det såg ut som om kalenderåret 2015 skulle
komma att ge ett ekonomiskt överskott. Några medlemmar hade betalat för mycket i
medlemsavgifter och skulle få återbetalningar eller tillgodohavanden. Nils Wallén hade betalat 400
kronor för spel under hösten men blivit förhindrad att delta. Han ville att beloppet skulle
tillgodoräknas för nästkommande säsong.

5.

Höstens checklista
Ordföranden delade ut ett förslag till checklista inför hösten.

6.

Planera marknadsföring
Stockholms schackförbund önskade att Seniorschack Stockholm skulle ta över hela
arbetsgivaransvaret för Elias du Halde. Enligt ordföranden skulle det i så fall så småningom komma
krav eller önskemål från arbetsförmedlingen om att han skulle anställas av klubben. En anställning
bedömdes dock av styrelsen som orealistisk. Beslutades att Elias skulle vara på Rioträffen under
hösten som klubbens representant måndagar och fredagar 9-13.

7.

Hemsidan mm
Inga synpunkter framfördes.

8.

Rioträffen
De som varit på Rioträffen på måndagar och fredagar hade lämnat positiva omdömen och ville att
medlemmarna skulle fortsätta träffas där och spela schack måndagar och fredagar på förmiddagarna.

9.

Tore Rilton, minnesturnering
Stockholms schackförbund skulle ordna en minnesturnering till minne av Tore Rilton söndagen 4
oktober och ville att Seniorschack Stockholm skulle delta med ett lag om sex spelare som skulle
spela simultanschack mot Martin Lokander. Beslutades fråga Mats Bergsten om han kan tänka sig
att samla ihop ett lag.

10

Kjells mail
Diskuterades ifall endast medlemmar som betalat medlemsavgift skulle finnas i matrikeln eller om
även före detta medlemmar skulle finnas med. Beslutades att endast betalande medlemmar skulle
finnas i matrikeln. Om uppgifter om före detta medlemmar skall sparas får det bli på en annan lista.

11.

Kommande möten
Punkten bordlades på grund av tidsbrist.

12.

Övriga frågor
Bo Fröjd går in som vikarierande spelledare torsdagar under förutsättning att Mats Bergsten

godkänner förslaget.
Olle Olgars pris för höstturneringen kunde inte hittas i skåpet i spellokalen. Mats hade ersatt honom
med 300 kronor. Beslutades att betala tillbaka beloppet till Mats.
Vojin Tabakovic som ingick i valberedningen hade opererats för cancer och vårdades på Huddinge
sjukhus. Beslutades att skicka blommor eller annan uppmuntran till honom.
Beslutades att Helge tillfrågar Sven Gråd som fyllde 90 år under sommaren om hur han vill bli
gratulerad i efterhand.
Diskuterades priser och kvalitet i cafeterian enligt önskemål från några av medlemmarna.
Framfördes att de frågorna inte är ärenden för styrelsen i Seniorschack Stockholm.
13.

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Per Åhlin

Welam Welamsson

Sekreterare

Ordförande

