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Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid: 14 mars 2019 

Plats: Caféet Schacksalongerna Ringvägen 9, Stockholm 

Närvarande:  

Welam Welamsson (WW), ordförande 

Anders Flärdh (AF), kassör 

Bo Steiner (BS), suppleant 

Helge Bergström (HB), ledamot 

Jan Stachowicz (JS), ledamot 

Kent Sahlin (KS), sekreterare 

Rune Ljungberg (RL), ledamot 

 

Mötespunkter: 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Agendan för mötet 

Agendan var distribuerad till medlemmarna den 8 mars med revidering den 11 mars. 

Agendan godkändes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll. 

Mötesprotokollet från det konstituerade mötet godkändes. 

 

4. Inkomna skrivelser till styrelsen. 

Sekreteraren (KS) redogjorde för två skrivelser inkomna till styrelsen. 

a) Skrivelse från Lars-Ivar Juntti om bildandet av en arbetsgrupp för rekrytering av 

nya medlemmar. Behandlas under punkt 12. 

b) Skrivelse från Björn Lövgren angående (i) dels hanteringen av böcker och 

tidskrifter som tillhör klubben och (ii) dels hanteringen av avgiften för medlemmar 

som inte deltar under våren men som önskar delta under hösten (Bilaga 1).  

i) Styrelsen beslutade att delegera ansvaret till Björn Lövgren att efter bästa förmåga 

inventera och avyttra de böcker och tidskrifter, som tillhör klubben. Styrelsen önskar 

en redogörelse för hanteringen och vidare att eventuella intäkter skall överföras till 

klubben. 

ii) Styrelsen är enig om att medlemmar som bara spelar på hösten inte skall betala 

full avgift. Det hänvisades till ett tidigare styrelsemöte där frågan hade diskuterats. 

Ett protokollfört beslut saknas dock. Frågan kommer att tas upp till ett formellt 

beslut vid nästkommande styrelsemöte .  
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5. Ekonomi. 

Klubbens kassör (AF) redovisade kortfattat klubbens ekonomiska läge. Jämfört med 

2018 har antalet medlemmar minskat vilket kommer att belasta budgeten för 2019. 

Styrelsen fastslog att rekryteringen av nya medlemmar är en akut fråga som måste 

prioriteras. 

 

6. Rapport från aktivitets- och tävlingsledarna. 

 WW redogjorde för teoridagarna, som fungerar väl. Rune Ljungberg lämnade 

förslag till ny möjlig lokal på Södermalm för teoriverksamhet.  

 HB meddelade att gruppspelet på onsdagar fungerar väl. 

 Seriespelet på torsdagar saknar tävlingsledare. WW har gjort en akut insats 

för att seriespelet skall kunna genomföras. 

 

7. Förslag från WW om ny punkt på kommande styrelsemöten. 

Styrelsen beslutade att kommande möten skall ha en punkt på agendan med 

rubriken ”medlemmarna har ordet”. 

 

8. Salongerna. 

Det har uppstått oklarheter huruvida klubben eller Stockholms Schackförbund 

ansvarar för säkerhet, städning och café. Styrelsen gav JS till uppgift att diskutera 

frågan med Stockholms schackförbund i relation till den hyra vi betalar. 

 

9. Verksamheten på Rio. 

Verksamheten på Rio har utökats och vi har nu möjlighet till schackspel alla veckans 

dagar med teori på måndagar. Information om detta skall läggas ut på hemsidan. 

 

10. Kommande möten. 

Våren 2019 

 tisdag den 16 april, c:a kl. 12, salongerna 

 måndagen den 6 maj kl. 10:00, Rio 

Hösten 2019 

 fredagen den 7 september, kl. 10, Torö 

 onsdagen den 16 oktober, c:a kl. 14:30, salongerna 

 onsdagen den 13 november, c:a kl. 14:30, salongerna 

 

11. Hemsidan och matrikeln. 

 Styrelsen beslutade att endast ordförande har mandat att föra ut 

information till medlemmarna och till allmänheten på hemsidan. Vid 

ordförandens frånvaro delegeras mandatet till sekreteraren eller till 

annan styrelsemedlem. 

 Hemsidans information angående GDPR skall uppdateras.  

 Medlemsmatrikeln skall uppdateras. KS och AF ansvarar. 
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12. Övriga frågor. 

 Skrivelse från Lars-Ivar Juntti om bildandet av rekryteringsgrupp (Bilaga 

2). 

Styrelsen tackar för initiativet och beslutade att tillmötesgå förslaget. 

Gruppen skall i första hand bestå av Anders Flärdh (sammankallande), 

Rune Ljungberg, Bo Steiner och Lars-Ivar Juntti. Gruppen kan adjungera 

ytterligare medlemmar om den så önskar. Gruppen skall arbeta 

förutsättningslöst och lämna en skriftlig redovisning i god tid före 

julavslutningen då den också upplöses. 

 Frågan om bildandet av en festkommitté bordlades. 

 Frågan om en PR och sponsorgrupp bordlades. 

 Styrelsen beslutade att passiv medlem har rätt att delta i 

teoriverksamheten. 

 Förslag om att nya medlemmar ska kunna delta i en provverksamhet 

eventuellt inom en underavdelning till klubben. Frågan behöver beredas 

vidare innan beslut och bordlades. 

 

13. Mötet avslutades. 

 

Vid tangentbordet  Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin   Welam Welamsson 
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Bilaga 1. 

 

Hej, några punkter till styrelsemötet. 

  

1. SrS disponerar två skåp i Salongerna. Det är en osalig röra i bägge 

skåpen. Behöver städas/inventeras. 

2. SrS har ett antal skänkta böcker i skåpen som jag tror ursprungligen var 

menade att vara ett bibliotek för medlemmarna. Det har inte blivit så. 

Styrelsen behöver ta ett beslut om vad vi ska göra med böckerna. Priser 

i tävlingar, skänkas till medlemmar, säljas? 

3. I skåpen finns även en samling inbundna årgångar av TfS. Även dessa 

verk är svårutnyttjade för medlemmarna. Jag tycker att vi ska försöka 

sälja banden och jag anser att vi i rent schackkulturellt syfte bör se till 

att samlingen inte splittras/slaktas. Antingen genom auktion eller 

försäljning till samlare av schacklitteratur. Jag har sonderat marknaden 

och kan ta på mig att sköta avyttringen av banden under förutsättning 

att TK fritt får välja hur intäkten skall disponeras. Mitt förslag är att 

inrätta någon typ av årligt hederspris/vandringspris. 

4. Tidigare medlemmar som inte deltar under våren kommer antagligen 

inte att delta under hösten pga att de då måste betala full 

medlemsavgift. Jag vill att styrelsen gör en utredning inför hösten (inte 

till nästa årsmöte). En odiskutabel vinn/vinn-situation är väl ändå att få 

fler medlemmar, få fler deltagare till våra aktiviteter SAMTIDIGT som vi 

ökar intäkterna utan att öka utgifterna? 

/Björn 
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Bilaga 2. 

 

Hej Welam, 

har fått klartecken av några för deltagande i en grupp som arbetar för nyrekrytering av medlemmar. 

Mitt förslag till styrelsen är följande: 

1. Gruppen jobbar förutsättningslöst för föreningens bästa. 

2. Den är förankrad och leds av styrelsemedlemmar i huvudsak. 

3. Föreslår alltså att kassören Anders Flärdh är sammankallade i gruppen. 

Dessutom ingår Rune Ljungberg och Bosse Steiner. För att visa min goda vilja 

kan jag ingå som en fjärde person, om styrelsen önskar så. Övriga är tillfrågade och 

har tackat ja. 

 

Har inte korrekt mailadress till Rune och ber att mejlet vidarebefordras till honom. 

 

vänligen 

Lars-Ivar Juntti 

 


