Medlemsmöte för Seniorschack Stockholm (SrS) den 17 september 2019 kl 11:00.
Antal medlemmar på mötet: 28 st.
Plats för mötet: Stockholms Schacksalonger Ringvägen 9c

Summering av diskussionerna under mötet och styrelsens ställningstagande
1. • Hur bör klubben ta hand om de medlemmar som inte bryr sig om TfS och Elo-rating och vill
slippa förbundsavgifterna?
Jonas Sandbom från Stockholms Schackförbund gav en bakgrundsbeskrivning. SrS är ansluten
till Stockholms Schackförbund och avgiften på 340 Kr är till förbundet och inte specifikt för
ELO-registrering. Mötesdeltagarna var eniga om att SrS även i fortsättningen ska tillhöra
Stockholms Schackförbund med en avgift på 340 Kr. Statusen för passiva medlemmar
diskuterades och Kjell Persson frågade om passiva medlemmar kan spela egen turnering
medan andra (Bo Ländin) framförde synpunkten att vi inte skulle ha några passiva
medlemmar.
Styrelsens bedömning: SrS tillhör Stockholms schackförbund och skall så förbli. Eftersom
antalet passiva medlemmar är få (2 st) så är det för närvarande inget problem och vi kan
därför avvakta evt. förändring.
2. • Ska statusen på höstarnas Schweizerturneringar vara a) ett internt Seniormästerskap eller
b) ett öppet Stockholmsmästerskap för seniorer 60+ ?
Mötesdeltagarna var eniga om förslag b dvs ett öppet Stockholmsmästerskap (inga röster för
förslag a).
Styrelsens bedömning: Statusen på höstens turnering på torsdagar skall även fortsättningsvis
vara ett öppet Stockholmsmästerskap för seniorer 60+
3. • Prisers och minnesplaketters vara eller inte vara har skapat diskussioner och kontroverser i
klubben. Detta måste vi få en klarläggande medlemsyttring om.
En majoritet av mötesdeltagarna röstade för att priser skall finnas för
Stockholmsmästerskapet och att dessa skall rymmas inom budgeten. Mötesdeltagarna ansåg
att domararvodet skall kunna användas till priser. Vad gäller övriga tävlingar inom klubben
skall inga priser delas ut i form av pengar eller presentkort. Många (men inte alla) på mötet
ansåg att plaketter var otidsenligt och Kjell Persson föreslog att vi skulle byta ut plaketter
mot diplom och att segrarna skulle uppmärksammas på lämpligt sätt.
Styrelsens bedömning: Priser skall finnas för Stockholmsmästerskapet och
domararvodet/tävlingsbidraget från Stockholms Schackförbund kan utnyttjas för detta
ändamål. För att undvika administrativa problem med Skattemyndigheten skall priserna inte
överstiga ett värde av 999 Kr per person. För övriga tävlingar skall inga priser delas ut.
Segrarna skall dock uppmärksammas på lämpligt sätt (hemsidan och vid vår- och
höstavslutningen).
4. • Bör vi på sikt förlägga Bergerturneringarna och Schweizer-turneringen i två skilda pass på
samma veckodag för att sänka klubbens kostnader och därmed medlemsavgiften i
framtiden?

Följande synpunkter framfördes: Eftersom 18 spelare spelar på båda dagarna och lokalerna
inte är tillgängliga efter klockan 15 blir det svårt att få tid att spela två långpartier under
samma dag. Det som ytterligare talar emot spel på bara en dag är att det kan bli svårt med
plats för alla deltagare och att en del medlemmar bara kan spela på onsdagar alternativt
torsdagar p.g.a. andra aktiviteter. Det diskuterades även andra möjligheter att förbättra
klubbens ekonomi som att satsa på rekrytering av nya medlemmar, minska antalet
speldagar, sponsorer och att höja medlemsavgiften. Alternativet att byta lokal diskuterades,
men det fanns en samsyn att vi även fortsättningsvis skulle använda salongerna. Mötet gav
styrelsen i uppdrag att med en enkät undersöka medlemmarnas preferens för spel på
onsdagar alternativt torsdagar.
Styrelsens bedömning: Att spela på endast en dag skulle minska klubbens kostnader radikalt
och ändra förutsättningarna för klubbens ekonomiska status. Styrelsen delar dock
mötesdeltagarnas bedömning att detta av flera skäl är problematiskt och att vi tills vidare a)
ska fortsätta med spel på två dagar, b) ska fortsätta spel på salongerna och c) att klubbens
ekonomi i första hand skulle säkras genom ökad nyrekrytering och minskad antal speldagar
(ta bort speldagar för uppskjutna partier). På sikt är det dock nödvändigt att med olika
åtgärder förbättra föreningens ekonomi och nå ekonomisk balans. Styrelsen avser att med en
enkät undersöka medlemmarnas inställning till spel på en dag (i stället för två) och huruvida
onsdagar eller torsdagar är att föredra.

Styrelsen

