
Slutrapport
Arbetsgruppen för medlemsavgifter och aktiviteter för Seniorschack Stocholm har under 4 
möten under våren 2018 plus ett avstämningsmöte av interimsrapporten under hösten 
diskuterat  hur stor årsavgiften skall vara och efter vilka principer den skall tas ut och vilka 
aktiviteter klubben skall ha. Detta är en summering av vad vi kommit fram till. Kostnaderna 
som anges är ungefärliga.

Primära aktiviteter:
Primära aktiviteter är sådana som motiverar klubbens existens och som är viktiga för att 
göra klubben attraktiv och attrahera nya medlemmar. Kostnaderna är från 2018 års 
budget.

1. Tävlingsverksamheten onsdagar. (Kostnad idag 32x1000=32000kr)

2. Tävlingsverksamheten torsdagar. (Kostnad idag 32x1000=32000kr)

Motiv för 2 tävlingsdagar är ge medlemmar möjlighet att välja en av dagarna och också ge 
möjlighet att spela bägge dagarna. Idag spelas de som Bergergrupper på onsdagar och en 
schweizerturnering på torsdagar. Vi har diskuterat om att man skulle kunna ha varianter 
med kortare löptid (t.ex typ GP turneringar som Sveriges Schackförbund arrangerar) 
parallellt för att attrahera ytterligare deltagare. Detta är en fråga för styrelse och 
tävlingsledare att diskutera intresse och möjlighet av.

3. Tisdagsverksamheten. (Kostnad idag 28x500=14000kr)

Tisdagsverksamheten är sponsrad av Stockholms schackförbund (därav reducerad hyra) 
och är ett tillfälle för aktiva och passiva medlemmar att få intressanta och lärorika föredrag 
och lektioner i schack. Ökar intresset för schack och ökar gemenskapen mellan 
medlemmarna. Bygger på vi kan behålla våra entusiastiska lärare. 

4. Onsdagsklubben. (marginell kostnad eftersom den utnyttjar lokalen samma dag som 
seriespel onsdagar.)
Är en egen verksamhet under P-Os ledning. Genererar ytterligare medlemmar till klubben.

5. KM i blixt och spontana blixtturneringar. (Kostnad 2000kr)

6. KM i snabbschack och spontana snabbschacksturneringar. (Kostnad 4000 kr)

7. Lagspel DM. (Kostnad 2400kr)
2 lag i DM. Att vi har denna verksamhet gör att vi kan göra reklam för klubben och få 
medlemmar som är intresserad av lagspel och vill spela på dagtid att bli medlemmar.

8. Lagspel Stockholms serien. (Kostnad 2500)
1 lag. Se kommentar ovan

Sekundära aktiviteter:
Sekundära aktiviter är sådana som i princip inte skall belasta budgeten men kan sponsras 
genom styrelsebeslut och nya kan komma upp genom förslag från medlemmar. 

1. Rio måndagar och fredagar

2. Klubbutbyte Göteborg

3. Klubbutbyte Uppsala

4. Utflykter (t.ex. Schack till sjöss)



5. Klubbfester och avslutningar

Budget:

Som ses ovan är den huvudsakliga utgiften hyra av lokal för tisdags-, onsdags- och 
torsdags-verksamheten. Arbetsgruppen har därför inte sett någon mening med en 
differentierad avgift beroende på aktiviter. Budgeten skall även balansera den primära 
verksamheten. För att kunna kunna reducera medlemsavgiften radikalt skulle onsdags- 
och torsdagsaktiviteten behöva slås ihop. Det tycker vi idag inte är aktuellt eftersom 2 
speldagar ger medlemmar större frihet att välja dag. Konsekvenserna i avtalet med 
Stockholm Schackförbund är också svårt att överblicka.

Den service som de primära och sekundära aktiviteterna ger medlemmarna är den 
standard som en medlem i SrS idag skall kunna förvänta sig för medlemsavgiften. 
Styrelsen kan göra vissa förändringar under året för att t.ex. spara pengar. Vid större 
förändringar, t.ex. större neddragningar av speldagar eller aktiviteter, bör de diskuteras i 
årsmöte för att ta ställning om det förändrar den förväntade standarden och då i så fall 
skall påverka medlemsavgiften uppåt eller nedåt.

Det överskott som finns i kassan anser vi skall utnyttjas med runt 10000 kr/år till reklam för 
medlemsvärvning och sponsring av sekundära aktiviteter. Detta efter styrelsebeslut. Hur 
länge detta skall pågå bestäms av styrelse och årsmöte med en balanserad budget och 
medlemsavgifter i åtanke. Vi anser det är ett bättre och mer långsiktigt sätt att använda 
överskottet jämfört med att underbalansera budgeten några år.

Som riktlinje för styrelsen anser gruppen att en underbalanseringen av budgeten kan 
göras om tillgångarna överstiger en årsbudget och att en överbalansering skall göras om 
tillgångarna understiger en halv årsbudget. Om avsteg från denna princip måste göras 
under budgetår bör styrelsen kalla till ett separat medlemsmöte.

Medlemsavgifter:

3 former av medlemsavgifter föreslås.

1. Huvudmedlem i Seniorschack Stockholm (idag 1100kr)
De 300 extra skall täcka förbundsavgiften. Huvudmedlem kan representera klubben i DM 
och Stockholmserien.

2. Huvudmedlem i annan klubb (idag 800kr)
Kan inte deltaga i seriespel för Seniorschack Stockholm.

3. Icke tävlingsspelande medlemmar i Seniorernas tävlingar (Passiva medlemmar) (idag 
400kr)
Föreslås att vara hälften av avgiften för 2 ovan. Får inte deltaga i tävlingsspel onsdag och 
torsdag, men kan deltaga i tisdagsverksamheten, blixt- och snabbschacksturneringar (ej 
KM) och spela spontanschack i salongerna eller på Rio.

Medlemsavgifter är huvudsakliga inkomsten för klubben och förändras av årsmötet vid 
behov.  Ett lämpligt steg är att höja eller sänka kostnaden för medlemskap av kategori 1 
och 2 med 100kr åt gången. Normalt skall den betalas som årsavgift, men kan i ömmande 
fall delas upp i 2 betalningar (efter beslut av styrelsen).
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