Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid

21 november 2017

Plats

Kaféet i Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm

Närvarande

Welam Welamsson, ordförande
Per Åhlin, kassör (via telefon)
Helge Bergström, representant tävlingskommittén
Matts Rydin, sekreterare

1.

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2.

Agendan för mötet delades ut
Agendan godkändes.

3.

Synpunkter på föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter

4.

Sekreteraren har ordet
Sekreteraren har tillfrågats av Kjell Persson om möjligheten att ta över hans ansvar för
klubbens matrikel. Styrelsen beslöt att ansvaret för matrikeln övergår till
sekreterarfunktionen från och med 22 november.

5.

Kassören har ordet
Per rapporterade klubbens löpande ekonomi ligger i linje med vad som budgeterats.
Per rapporterade även om extra icke budgeterade kostnader tillkommit för lagspel samt för
årsavgiften till Stockholms Schackförbund med vardera 340 kr per medlem enligt beslut på
årsmötet.
Årets underskott beräknas bli cirka 32 000 kronor

6

Aktivitets- och tävlingsledare har ordet
Inget att rapportera från någon av ledarna Welam, Helge eller Mats avseende aktiviteterna.
Helge fick efter eget förslag i uppdrag att kontakta valberedningen för att säkerställa
bemanningen på onsdagsaktiviteterna.

7

Salongerna
Inget att rapportera.

8

Rioträffen
Frågan om att skaffa ett låsbart skåp dryftades. Ett litet reklamblad för Rioträffen har tagits
fram av Karin Maria Keiser vid Rioträffen, bladet kommer att anslås på SrS:s anslagstavlan och
läggas på det allmänna informationsbordet.

9.

Händelser för styrelsen att ta ställning till
Inga frågor fanns att ta ställning till.

10.

Arbets- och styrelsemöten
Höstens sista arbets- och styrelsemöte äger rum den 12 december. Klockslag och plats
fastställs senare. Huvudpunkt kommer att vara förberedelser för årsmötet

11.

Övriga frågor
11.1

Schackspelet på seniorboendet på Bo Bergmansgata har bytts ut av Helge.

11.2

Fastställande av tid för anmälningar och speldagar våren 2018.
Styrelsen beslöt följande
 Sista anmälningsdag 10 (onsdagsspel) respektive 11 januari (torsdagsspel)
 KM Blixt 17 – 18 januari
 Första speldag 31 januari respektive 1 februari
 Sista speldagar 23 respektive 24 maj
 Avslutning den 30 maj

11.3

Avslutning och Julmiddag
Förslaget till program för avslutningen respektive Jullunchen gicks igenom och antogs
av styrelsen. Programmet samt anmälningslistor presenteras och anslås den 22
respektive 23 november.
En Gästlista med funktionärer och föreläsare tas fram och berörda informeras av
föreningens ordförande.

11.4

Årsmötet 2018
Årsmötet ska ske torsdagen den 25 januari kl 11:00 i Schacksalongerna.

12.

Mötet avslutades

Vid tangentbordet

Justeras

