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Protokoll SrS nr 7, 2019. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 13 november 2019
Plats: Teorirummet Schacksalongerna, Ringvägen 9 Stockholm
Närvarande:
Welam Welamsson (WW), ordförande
Kent Sahlin (KS), sekreterare
Anders Flärdh (AF), kassör
Helge Bergström (HB), ledamot
Jan Stachowicz (JS), ledamot
Bo Steiner (BS), suppleant
Mötespunkter:
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Agendan för mötet
Agendan var distribuerad till medlemmarna den 7 november med kompletteringar den
12 november. Agendan godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 23 oktober var utskickat till styrelsemedlemmarna.
Bilaga 2, som omfattade e-post till styrelsen från Björn Löwgren (BL) togs bort efter
önskemål från BL. Med den ändringen godkändes protokollet.
4. Inkomna skrivelser till styrelsen.
Förutom olika budgetäskanden (diskuterades inom punkt 5) hade inga skrivelser
inkommit till styrelsen
5. Ekonomi.
Inför arbetet med budget för 2020 har olika äskanden inkommit.
5.1. Lars-Erik Åberg äskar medel om 3000 Kr till utgifter (anmälningsavgifter och lokalhyra) i
samband med Stockholmsserien. Styrelsen tillstyrkte.
5.2. WW äskar medel till kostnader i samband med kommande årsmöte om 3.850 Kr
(förtäring + lokalhyra). Styrelsen tillstyrkte.
5.3. Svante Wedin äskar medel om 3.500 Kr för resekostnader i samband med lagspel i
Uppsala. Styrelsen avslog med motiveringen att resekostnader enligt tidigare praxis
inte ska belasta föreningens budget utan betalas av deltagande spelare.
5.4. WW äskar medel om 4.875 Kr för lokalkostnad och förtäring avseende gästande
spelare från Uppsala och Göteborg. Styrelsen tillstyrkte.
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5.5. WW äskar medel om 12.000 Kr för marknadsföring till rekrytering av nya medlemmar.
Styrelsen ansåg beloppet för högt och tillstyrkte 2.000 Kr.
5.6. Lars-Erik Åberg har framfört önskemål om att aktiviteten Schack till sjöss inte skall
belasta budgeten. Styrelsen tillstyrkte.
6. Rapport från aktivitets- och tävlingsledarna.
Allt fungera planenligt. Styrelsen beslutade att tävlingsspel i salongerna skall starta
onsdagen den 22 januari för Bergerturneringarna och torsdagen den 23 januari för
Schweizerturneringen.
7. Medlemmarna har ordet.
Inga inkomna önskemål.
8. Salongerna.
Inget nytt att rapportera.
9. Verksamheten på Rio.
Inför 2020 planeras verksamhet i konferensrummet på måndagar mellan kl 10-12. HB
fick i uppdrag att boka lokalen på Rio. Styrelsen beslutade att i enlighet med villkoren
för en donation från Kjell Persson anordna teoriverksamhet i Salongerna på tisdagar i det
antal tisdagar donationen räcker till och med lika fördelning mellan vår- och
höstsäsongen.

10. Kommande möten.
Arbetsmöten planeras till 9 december och 15 januari. BS och KS anmälde förhinder att
delta vid mötet den 9 december.
11. Hemsidan och matrikeln.
Matrikeln är nyligen uppdaterad på hemsidan. KS är huvudansvarig med hjälp av AF.
12. Avrapportering från rekryteringsgruppen.
Gruppen har identifierat 30 medlemmar, som har slutat i SrS under de senaste åren och
arbete pågår med att kontakta dessa för att klargöra orsaken. Gruppen har vidare
kontaktat Stockholms Schackförbund för att erhålla kontaktuppgifter till spelare 60+
med avsikt att skicka information om SrS.
13. Avrapportering från stadgekommittén.
Ett utkast till förändringar av föreningens stadgar hade skickats ut till styrelsen.
Styrelsen diskuterade förslaget.
14. Övriga frågor
14.1. Förberedelser inför avslutningen den 5/12.
Styrelsen enades om en kostnad på 350 Kr per person.
14.3. Planering inför årsmötet.
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Styrelsen diskuterade medlemsavgiften inför 2020. Med hänsyn taget till klubbens
ansträngda ekonomiska situation röstade en majoritet i styrelsen för en höjning av
årsavgiften till 1.190 Kr (850 + 340 Kr) för huvudmedlemmar i SrS. Avgiften bibehålls
på samma nivå som 2019 för bimedlemmar (850 Kr) och för de nya medlemmar
som endast spelar under hösten (425 + förbundsavgift 340 Kr om SrS blir
huvudklubb). För de spelare som har sitt huvudklubbsmedlemskap i en klubb
utanför Stockholms Schackförbund blir avgiften 950 Kr. JS reserverade sig mot
beslutet och föreslog att nuvarande årsavgift skulle bibehållas för medlemmar med
SrS som huvudklubb och sänkas till 800 Kr för bimedlemmar.
14.4. Uppmaning om att betala medlemsavgift för 2020.
WW meddelade att han kommer att skicka ut ett mejlmeddelande i frågan.
14.5. Kjell Perssons donation, uppföljning.
Behandlades under punkt 9.
14.6. Hantering av matrikeln.
Behandlades under punkt 11.
14.7. Kontakt med Björn Gambäck (BG), ordförande i Sveriges och Stockholms
Schackförbund.
WW fick i uppdrag att ordna ett möte med BG för att diskutera SrS hyreskontrakt på
Salongerna.
14.2. Klubbens bidrag till Stockholmsmästerskapet 60+.
P.g.a. tidsbrist bordlades frågan. Styrelsen skall diskutera frågan per e-post med avsikt
att fatta beslut ad capsulam.
15. Mötet avslutades

Vid tangentbordet

Justeras

Kent Sahlin

Welam Welamsson

