
Protokoll från styrelsemöte nr 3/2015 i Seniorschack Stockholm 2015-04-16 
 

Närvarande: Welam Welamsson(ordf), Mats Bergsten, Hans Weström(kassör), Per Åhlin(sekr),  

Helge Bergström, Mats Bergsten, Rolf Ekengren 

 

1. Mötets öppnande.  

 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

  

2. Genomgång och godkännande av agendan 

 Dagordningen granskades och godkändes. 

  

3. Genomgång av föregående mötes protokoll 

 Protokollet granskades och godkändes. 

  

4. Kassören har ordet 

 Hans Weström redovisade den aktuella ekonomiska situationen. Föreningen hade fått in avgifter 

från 113 medlemmar vilket var cirka tjugo fler än budgeterat varför ekonomin var något bättre än 

förväntat.  

 

Beslutades att spelare som inte deltagit i onsdags- eller torsdagsspelet under våren men vill delta 

under höstsäsongen skall betala 400 kronor i medlemsavgift. Detta gäller även medlemmar som vid 

årets början betalat 200 kronor för att vara passiva medlemmar.   

  

5. Beslut om att skaffa föreningsnummer 

 Beslutades vid styrelsemötet 4 mars 2015 att föreningen skulle ansöka hos skattemyndigheten om 

organisationsnummer. Per hade med för ändamålet erforderliga handlingar till mötet. 

Ansökningsblanketten kompletterades och skrevs under av ordföranden. Per postade senare samma 

dag handlingarna till skattemyndigheten i Stockholm. 

  

6. Nyckelfrågan 

 Uppgifter om vilka som innehar nycklar redovisades i protokollet från arbetsmötet 26 mars. 

  

7. Medlemsavgifter 2016 

 Den allmänna meningen var att medlemsavgifterna borde kunna vara oförändrade eller eventuellt 

sänkas något under 2016. Bestämdes att det var lite för tidigt att fatta beslut i frågan. Det ansågs 

lämpligare att vänta till ungefär mitten av september för att se hur många som anmält sig till spel 

under hösten och hur många medlemsavgifter som då betalats. Beslutades ta upp frågan igen under 

hösten. 

  

8. Dokumentera och anslå klubbens regler 

 Reglerna för spel är de som bestäms av Sveriges Schackförbund. Det som skulle kunna noteras 

särskilt är tillägg och avvikelser som föreningen praktiserar. 

  

9. Ställföreträdande spelledare på torsdagar 

 Beslutades att Per Åhlin tills vidare är ställföreträdande spelledare på onsdagar. Motsvarande post 

på torsdagar är till vidare vakant.  

  

10. Planera marknadsföring 

 Ett samarbete med Rioträffen på östermalm i syfte att fånga upp nya medlemmar har inletts. 

Föreningen har tid i lokalen på måndagsförmiddagarna och option på tid även på fredagarna. Elias 

kommer att vara där på måndagarna under våren. 

 

 

 

 



Beslutades att någonstans i schacksalongerna sätta upp en affisch som kan läsas av personer som 

finns på utsidan av lokalen. Affischen skall informera om Seniorschack Stockholm, speltiderna på 

onsdagar och torsdagar samt att intresserade är välkomna att bli medlemmar och delta i spelet. 

För och nackdelar med en inträdesavgift diskuterades varefter frågan bordlades. Vidare diskuterades 

hur vi bäst skulle nå etablerade schackspelare, som skulle kunna vara intresserade av Seniorschack 

Stockholm, t.ex. efter pensionen. 

  

11. Hemsidan mm 

 Föreslogs att det borde framgå tydligare att föreningen spelar på dagtid.  

  

12. Rioträffen 

 Se punkten marknadsföring. 

  

13. Resa och enkät 

 Beslutades att inte ordna någon schackresa eftersom intresset enligt enkäten varit för lågt. 

  

14. Kommande möten 

 Nästa styrelsemöte blir enligt tidigare beslut torsdag 7 maj klockan 09.30 i schacklokalen. 

Ordföranden reserverade sig för att mötet eventuellt måste tidigareläggas beroende på hur dags KM 

i snabbschack startar. 

  

15. Övriga frågor 

 Priser 

Mats föreslog att priserna på torsdagar för vårsäsongen skulle bli presentkort i Schackbutiken enligt 

följande: Första pris 800 kronor, andra pris 600 kronor och tredje pris 400 kronor. Dessutom 

föreslogs 5 stycken rankingpriser om 200 kronor vardera. 

 

För KM i snabbschack 6-7 maj föreslogs presentkort i Schackbutiken enligt följande: Första pris 

500 kronor och andra pris 250 kronor. Dessutom föreslogs 3 stycken ratingpriser om 250 kronor. 

 

Beslutades att dela ut priser enligt Mats’ förslag. 

 

Kopiering 

Beslutades att Hans kontaktar Jonas Sandbom på Stockholms schackförbund för klargörande om 

vilka regler och kostnader som gäller när Seniorschack Stockholm använder kopiatorn i 

schacklokalen. 

 

Vårlunchen 

En person hade anmält sig till vårlunchen 20 maj. Beslutades att be Sonja ordna mat och att Welam 

bestämmer vilka drycker som ska erbjudas. En anmälningslista som ordföranden presenterade 

granskades och godkändes för användning.   

  

16. Mötet avslutas 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

  

  

  

  

  

  

 Per Åhlin                                                            Welam Welamsson 
 Sekreterare                                                                          Ordförande 

 


