
Protokoll fört vid Seniorschack Stockholms första möte i Stockholms 

schacksalong torsdagen den 12 januari 2012 

 
1. Mötets öppnande 

Lars-Erik Åberg hälsade ca 35 medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprättande av röstlängd 

Lars-Erik Åberg meddelade, att alla medlemmar har rösträtt.  Mötet godkände detta. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkändes. 

 

4. Mötets behöriga sammankallande 

Förslag till utformning av den sammanslagna klubben har funnits tillgänglig sedan november 

2011.  Kallelse till mötet fanns tillgänglig på julavslutningen 2011. Mötet ansågs därmed vara 

sammankallat i behörig ordning. 

  

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Lennart Levin valdes till ordförande och Uno Karlsson till sekreterare för mötet. 

 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Bo Ländin och Sven-Gunnar Samuelsson valdes till justeringsmän. 

 

7. Förslag till utformning av den sammanslagna klubben 

 

a. Klubbens namn 

Kjell Persson redogjorde för arbetsgruppens förslag att klubbens namn ska vara 

Seniorschack Stockholm. 

 

Gunnar Roskvist föreslog namnet Schackseniorerna-Sirius-Stockholm(.se). Dimiter 

Konstantinov föreslog som en kompromiss namnet Schackveteranerna-Sirius. Efter sluten 

omröstning fick Seniorschack Stockholm 31 röster. Roskvists förslag fick 3 röster och 

Konstantinovs förslag 1 röst. 

 

Mötet beslöt därmed att den nya klubben ska heta Seniorschack Stockholm. 

 

b. Stadgar 

Hans Weström redogjorde för arbetsgruppens förslag till stadgar. Förslaget är snarlikt de 

tidigare två klubbarnas stadgar.  

 



Sekreteraren påpekade att § 5 behöver kompletteras. Det ska stå att mandatperioden är ett 

eller två år. Styrelsen fick i uppdrag att justera detta. 

 

Mötet godkände förslaget till stadgar. 

 

c. Verksamhet 2012 

Kjell Persson informerade om arbetsgruppens förslag till verksamhet 2012. Mötet godkände 

förslaget. 

 

d. Avgifter 2012 

Lars-Erik Åberg redogjorde för förslaget till avgifter. Mötet fastställde de föreslagna 

avgifterna. 

 

e. Budget 2012 

Lars-Erik Åberg redogjorde för förslaget till budget. Mötet godkände budgeten. 

 

f. Styrelse m m 

Kjell Persson redogjorde för arbetsgruppens förslag angående antal ledamöter och 

funktioner. Mötet godkände förslaget. 

 

Kjell Persson meddelade arbetsgruppens namnförslag till styrelse. Tyvärr saknades ett namn. 

Ordföranden efterlyste ytterligare namn. Tyvärr tillkom inget ytterligare förslag.  

 

Lennart Levin valdes till ordförande på ett år. 

 

Till ledamöter valdes Uno Karlsson, Kjell Persson, Welam Welamsson, Hans Weström och 

Lars-Erik Åberg. Styrelsen fick i uppdrag att i samband med konstitueringen fördela 

ledamöterna på valperioden ett respektive två år. 

 

Till revisor på ett år valdes Arne Jansson och till suppleant på ett år valdes Jan Elmberg. 

 

Till valberedning på ett år valdes Erik Sommarin, sammankallande och Roland Windahl. 

 

g. Bank 

Kjell Persson föreslog att klubben ska anlita SE-banken. Detta blev mötets beslut. 

 

 

8. Övriga frågor 

Medlemmarna publicerar partier på klubbens hemsida. Lennart Brorson har efterlyst 

schackprogram för att underlätta partianalyser. Welam Welamsson meddelade att 

schackprogram finns och att utbildning kunde ordnas på tisdagar om intresse finns. 



Vida Radon undrade över framtida Ålandsresor. Lars-Erik Åberg meddelade, att kontakt kan 

tas med pensionärsklubb på Åland för ev utbyte. 

 

9. Avslutning 

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

 

Uno Karlsson 

 

Justeras: 

 

 

Bo Ländin  Sven-Gunnar Samuelsson 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till klubbens namn 

2. Förslag till stadgar 

3. Förslag till verksamhet 2012 

4. Förslag till avgifter 

5. Förslag till budget 2012 

6. Förslag till styrelse 

7. Förslag till bank 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


