Protokoll från styrelsemöte nr 7/2015 i Seniorschack Stockholm 2015-10-22
Närvarande: Welam Welamsson(ordf), Hans Weström(kassör), Per Åhlin(sekr),
Rolf Ekengren, Mats Bergsten
Meddelat förhinder: Helge Bergström,
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 och lades till handlingarna.

4.

Kassören har ordet
Några få medlemmar hade ännu inte betalat medlemsavgift. Spel och klockor till Rioträffen hade
betalats. Det ekonomiska läget såg ut att vara i balans.

5.

Hemsidan
Bordlades.

6.

Salongerna
Spelledarna uppmanas att påminna om att det förekommer stölder i lokalen.

7.

Rioträffen
Per ordnar klisteretiketter för att märka spel, klockor och pjäser på Rioträffen med texten ”Tillhör
Seniorschack Stockholm, www.seniorschackstockholm.se”.

8.

Ej utdelade priser
Alla priser avseende torsdagar var utdelade. Några priser för onsdagsspelet var inte avhämtade.

9.

Höstens checklista
Ordförandens förslag granskades och diskuterades. Inga tillägg gjordes.

10.

Nödvändiga stadgeändringar för enklare revision
Beslutades att styrelsen diskuterar föreningens stadgar vid ett kommande arbetsmöte. För att
underlätta revision bör eventuellt årsmötet senareläggas.

11.

Information om Nynäshamns kommuns schacksatsning och inbjudan till Seniorschack
Stockholm
Nynäshamns kommun skall ordna en schackets dag. Seniorschack Stockholm är inbjuden att
närvara. Beslutades att SrS ska delta i "Schackets dag i Nynäshamn" och där marknadsföra SrS samt
att styrelsen kan engagera medlemmarna för projektet.

12,

Skrivelse från Christer Larsson
Beslutades att styrelsen tar upp frågan om ordningsregler i lokalen vid ett kommande arbetsmöte.

13

Kommande möten
Förslag från ordföranden
Styrelsemöten
Torsdag 5 november 9.00-10.45. Gemensam frukost och förberedande diskussioner 8.30.
Torsdag 10 december efter avslutat spel eller onsdag 16 december 9.00.
Arbetsmöte
Torsdag 5 november efter avslutat spel
Beslutades om ett arbetsmöte torsdag 5 november efter avslutat spel och ett styrelsemöte torsdag10
december efter avslutat spel.

14.

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

15.

Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Per Åhlin

Welam Welamsson

Sekreterare

Ordförande

