
Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid 23 januari 2019 

Plats Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm 

Närvarande: 
 Welam Welamsson, ordförande 
 Helge Bergström, representant tävlingskommittén 
 Matts Rydin, sekreterare 
 Per Åhlin, kassör  
 
 
Mötespunkter: 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

2. Agendan för mötet var distribuerad via e-post den 11 november 

Agendan godkändes. 

 

3. Synpunkter på föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter. 

 

4. Sekreterarens har ordet 

Någon post ställd till styrelsen hade inte inkommit till sekreteraren. 

 

5. Kassören har ordet 

Per Åhlin delade ut en balansrapport, en resultatrapport samt en sammanställning över 

förningens tillgångar varav det av det sistnämnda dokumentet framgick hur mycket av 

tillgångarna som kommit från bidrag respektive överskott av tidigare års verksamhet. 

 

6. Aktivitets- och tävlingsledare har ordet 

 Ingen av de närvarande aktivitets- och tävlingsledarna hade något särskilt att rapportera 

utöver att verksamheterna fungerar på ett bra sätt.  

7. Salongerna 

 Welam Welamsson informerade om att hyresvärden inväntar bygglov för att kunna bygga om i 

lokalerna.  

8. Rioträffen 

 Inget att rapportera. 

9. Händelser för styrelsen att ta ställning till 

 Inga frågor fanns att ta ställning till utöver de som finns under Agendans övriga rubriker. 

10. Kommande möten 

 Årsmötet - onsdagen den 30 januari, kl 11:00 i Salongerna 



11. Hemsidan, matrikeln och rating 

 Inget att rapportera. 

12.  Övriga frågor 

12.1 Avliden klubbmedlem 

 Vid begravningen av Tarras Flodmark representerades klubben av tre klubbmedlemmar och 

 från andra schackklubbar var tre personer närvarande. 

12.2 Gemensam 

 Styrelsen har mottagit e-post från Björn Löwgren angående tre frågeställningar som han 

 önskar styrelsens behandling av; 

 1. Hanteringen av de böcker som klubben förfogar över som konsekvens av gåvor från 

 medlemmarna. 

 Styrelsen beslöt att bordlägga frågan 

 

 2. Hanteringen av inbundna årgångar av Tidskriften för Schack som klubben förfogar. 

 Styrelsen beslöt att bordlägga frågan 

 

 3. Medlemsavgiften för de medlemmar som inte kan spela hela året. Björns förslag var att 

 införa en halv medlemsavgift. 

 Styrelsen ställer sig inte bakom förslaget att införa medlemsavgift för halvår.  

Styrelsen föreslår att ny medlem som börjar spela efter 1 september ska betala full 

medlemsavgift och att den då gäller för resterande del av hösten samt för 

nästkommande år. 

 

12.3 Förberedelser inför årsmötet  

 Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen ska kopieras upp och finnas 

 tillgängliga för årsmötesdeltagarna på mötet 

 

13.  Mötet avslutades 

 Vid tangentbordet   Justeras 

 

 Matts Rydin    Welam Welamsson 


