
Motion 1 från Björn Löwgren: 

 Hantering av arvoden, bidrag och gåvor.  

SrS får arvoden, bidrag eller gåvor från till exempel Stockholms Schackförbund, sponsorer 

och privatpersoner. Dessa medel är oftast bifogade med ett önskemål för användning, till 

exempel: ”Skall användas till minnesturnering för XX”. Alternativt är de beskrivna som 

ersättning/arvode med en förklaring, till exempel: ”Ledararvode för Schack-fyran”.  

Idag bestämmer styrelsen vad pengarna skall gå till. Argumentet för detta är att om 

pengar sätts in på klubbens konto så kan styrelsen göra vad de vill med pengarna.  

Tre exempel:  

1. Ledararvode från Stockholms Schackförbund. Medlemmar som ställde upp som ledare i 

Schack-fyran fick inte ut sina arvoden.  

2. Domararvode från Stockholms Schackförbund. Tävlingsledningen för 

Stockholmsmästerskapet fick äska om att använda arvodet till utgifter för turneringen. 

Tävlingsledningen fick ett positivt besked först efter att turneringen var slut.  

3. Privat bidrag till lokalhyra för schackträning i Salongerna. Bidragsgivaren har varit tvungen 

att genom ett antal kontrollpunkter erhålla garantier för att pengarna kommer att användas 

till önskat ändamål.  

Vi anser:  

• • att bidragslämnarens önskemål/ändamål skall vara styrande  

• • att insatta medel skall disponeras av den person/kommitté som bidraget är 

ämnat för  
Stockholm 2019-12-21 Björn Löwgren, sponsor för Stockholmsmästerskapet Kjell Persson, sponsor 

för schackträning 

 

Styrelsens svar: 

För att undvika administrativa problem, med skatteverket (arbetsgivaravgifter och 

preliminärskattavdrag), har styrelsen beslutat att utbetalning av priser inte sammanlagt skall 

överstiga 999 Kr per person och år. SrS är en ideell förening där medlemmarna, inklusive 

styrelsen och övriga funktionärer, bidrar till föreningens bästa utan ersättning/arvode. Styrelsen 

har under året på bästa sätt beaktat bidragsgivarnas önskemål. Styrelsen ställer sig frågande till 

vissa påståenden i motionen. 

1. De medlemmar som deltog som ledare i Schack-fyran har avtackats på vederbörligt sätt (se 

styrelseprotokoll 3 av den 16 april). Vid förfrågan till medlemmarna om deltagande i Schack-

fyran som ledare var det tydligt att ersättningen skulle tillfalla klubben. 

2. Styrelsen har godkänt att Domararvodet/tävlingsbidraget från Stockholms Schackförbund 

används till priser vid Stockholmsmästerskapet. 

3. Styrelsen har till fullo godkänt bidragsgivarens önskemål. 

 

Styrelsen har alltid följt bidragslämnares önskemål och kommer att göra så även fortsättningsvis 

med ovan angivna begränsningar vad gäller priser och arvoden. Styrelsen måste följa de regler 

som gäller för en ideell förening och är ekonomiskt ansvarig inför Skattemyndigheten. 

Utbetalning av medel måste därför åtföljas av verifikationer och kan inte fritt disponeras av 

person/kommitté. 

 

Styrelsen anser härmed motionen besvarad. 


