Protokoll från styrelsemöte Stockholms SchackSeniorer nr 2/2012
Tid:
Plats:
Närvarande:

1 mars 2012
Schacksalongerna, Ringvägen 9 C
Lennart Levin (ordförande)
Welam Welamsson (sekreterare)
Hans Weström (kassör)
Kjell Persson (spelledare)
Lars-Erik Åberg (spelledare)
Uno Karlsson (bitr. spelledare)
Frånvarande: --Adjungerade: --1. Mötets öppnande
Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet
var beslutsförigt.
2. Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.
3. Protokoll från föregående möte (den 12 januari)
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
Hans Weström avrapporterade att han nu övertagit kassörsskapet. Se paragraf 3
Konstituering i protokoll från styrelsemöte nr 1 den 12 jan 2012 (SrS Pr-1).
5. Simultanschack den 7 mars
Ordförande avrapporterade att han anlitat Luis Couso (LC) för simultanspelet den 7 mars
och förslog att LC ersätts med 1000 kr . Se SrS Pr-1 paragraf 7 Simultanschack.
Styrelsen beslöt att anslå 1000 kr som ersättning till Luis Couso.
6. Åland
Ordförande informerade om den dialog han för med schackklubben på Åland.
7. Tävlingsledarnas rapport
Kjell Person (KP) informerade om att en medlem föreslagit att vinnarna i respektive klass
i seriespelet borde få en plakett hellre än ett diplom. Styrelsen diskuterade sedan flera
aspekter hur ettor och tvåor skulle harangeras. KP föreslog en gallup bland medlemmarna.
Styrelsen beslöt att följa Kjells förslag.
8. Tisdagsverksamheten
Welam Welamsson redogjorde kort för vårens upplägg och överlämnade en rapport till
kassören om antalet medlemmar som anslutit sig till tisdagsverksamheten och som betalat
sin anslutningsavgift. Vårens program finns på hemsidan.

9. Övriga frågor
9.1. Avslutning
Styrelsen beslöt att fastställa onsdagen den 23 maj som datum för vårsäsongens
avslutning med traditionell vårlunch.
9.2. Klubbens stadgar finns på hemsidan
KP informerade om att klubbens stadgar nu finn utlagda på hemsidan under
menyknappen [ KLUBBEN ] direkt under entrébilden.
9.3. Information om startdatum i höst
Punkten bordlades till nästa möte.
Inga övriga frågor.
10. Nästa möte
Nästa möte blir den 26 april 2012 efter rond 12.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Welam Welamsson

Lennart Levin

