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Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 5/2014  
 
Tid: 15 oktober 2014, direkt efter spelet   Bilagor 
Plats: Stockholms Schacksalonger   
Kallade: Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande) 

Welam Welamsson (sekreterare) 
Hans Weström (kassör) 
Helge Bergström (spelledare) 
Lars-Erik Åberg (spelledare) 

SGS 
WW 
HW 
HB 
LEÅ 

 
1. kassörens 
rapport 
 
2. priser för 
höstturneringarna 
 

Adjun-
gerade: 

Leif Ljungquist (bitr. spelledare) 
Rolf Ekengren 

LL 
RE 

 3. nya regler för 
klassindelning 

 
 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet 
var beslutsförigt. 
  

2. Justering av protokollet från den 23 april 2014 
Punkten bordlades. 
 

3. Genomgång av protokollet från föregående möte, nr 4 den 22/8 
Föregående mötes protokoll från den 22 augusti 2014 behandlades. Protokollet lades till 
handlingarna. 
  

4. Uppföljning av medlemsmötet den 3 september 
Leif Ljungquist (LL) anmärkte att han och Rolf Ekengren (RE) inte är medlemmar av 
styrelsen utan endast är permanent adjungerade fram till årsmötet 2015. LL menade också 
att han och RE saknade rösträtt i styrelsen. 
 

5. Kassörens rapport 
Kassören redogjorde för periodens rörelser samt utgående bank- och kassasaldo.  
Se bilaga 1. 
 

6. Avgiftspolicy 2015 
Lars-Erik Åberg (LEÅ) har skrivit ett utkast till ett underlag för en avgiftspolicy. 
LEÅ’s tanke går ut på att vi bör ha en avgiftspolicy som medlemmar i styrelsen kan 
redogöra för och också ska kunna förklara bevekelsegrunderna för. 
Utkastets syfte är att väcka frågan om på vilket sätt styrelsen ska anse att klubbens 
kostnader ska täckas med medel från medlemmarna.  
LEÅ’s initiativ syftar till att styrelsen ska fatta ett formellt styrelsebeslut om policyn 
alternativt att styrelsen lägger en proposition till årsmötet om en avgiftspolicy och som 
läggs fram tillsammans med förslag till nominell avgift 
Förslaget diskuterades kort. I avvaktan på att kassören tar fram en budget för 2015 
bordlades frågan.   
 

7. Priser för höstturneringarna 
Se bilaga 2 
 
Styrelsen beslöt: att  
7.1. dels stadfästa att alla priser sker i form av plaketter och presentkort på schacklitteratur 
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7.2. dels att den av historiska skäl relativt stora skillnaden mellan totalt utdelade priser i 
Bergertävlingen och schweizertävlingen på sikt ska jämnas ut. Det beslutade nivåerna 
redovisas i bilaga 2. 
 

8. Förslag till nya regler för klassindelning Berger-grupper 
Kjell Person (KP) numera f.d. spelledare men som fortfarande hjälper tävlingsledningen 
under onsdagarna har lämnat in ett förslag till nya regler, se bilaga 3. WW framförde att 
förslaget skulle ändras så att de tre bästa resultaten i grupperna skulle garantera 
uppflyttning, med argumentet att en ökad omflyttning mellan grupperna var önskvärd då 
grupperna länge varit mycket statiska. Det är i stort sett alltid samma personer man möter 
i sin grupp. 
 
Styrelsen beslöt: att KP’s förslag ska tillämpas med tillägget att ”de tre bästa resultaten i 
grupperna ska garantera uppflyttning”. 
 

9. Arvoden till Ulf Andersson 
 
Styrelsen beslöt:  
9.1. dels att för framtiden ska det budgeteras 3.000 kr per säsong för gästföreläsare, 

simultangivare eller för leverantör av annat schackligt ämne 
9.2. dels att WW i fortsättningen sköter kontakterna med Ulf Andersson (UA) inom ramen 

för tisdagsverksamheten 
9.3. dels att det i görligaste mån i god tid ska annonseras ut via hemsidan de gånger UA 

kommer till tisdagsverksamheten 
 

10. Hyresförhandlingarna 
LEÅ och Hans Weström (HW) informerade att inget nytt har hänt i förhandlingarna och 
att de avvaktar avtalsförslag från Stockholms Schackförbund. Punkten bordlades. 
 

11. Projekt 
11.1. Distribution av vår marknadsföringsbroschyr som riktar sig mot vården. 

Elias Du Halde har påbörjat sin ”fas 3”-anställning på Stockholms Schackförbund. 
Elias arbetar med SrS’s projekt för marknadsföring av vår verksamhet inom vården. 
Planen är inledningsvis att vi lägger ut broschyren i väntrum och i dagrum. Elias har 
nu inlett sitt arbete med att planera vilka avdelningar på SöS han ska börja med att 
besöka. 
WW har handledningsansvaret för Elias.  
Eftersom Elias befann sig i lokalen blev det också tillfälle för honom att presentera 
sig för styrelsen. 
 

11.2. Schackresa 
Helge Bergström (HB) har fått propåer från medlemmar om att en ny resa till 
Tyskland skulle vara trevligt. 
 
Styrelsen beslöt: att ge HB i uppgift att utreda möjliga resmål (schackklubbar), 
lämpliga tider, ungefärliga kostnader och intresse i klubben. 
 

12. Avslutningen den 10/12 eller 11/12 
Lokalen är upptagen den torsdagen 11/12 av Stockholms Schackförbund varför 
avslutningen måste läggas på onsdagen den 10 december. 
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Sonja Julin (SJ) som förestår kaffet har tillfrågats under mötet om hon vill åta sig 
klubbens jullunch. SJ åtar sig att ordna lunchen. 
  
Styrelsen beslöt: att uppdra åt HW och WW att dra upp riktlinjerna för avslutnings-
lunchen och upphandla lunchen och att lägga ut teckninglista i lokalen i vecka 46 och 
framåt. 
 

13. Förberedelser inför årsmöte 2014 
 
Styrelsen beslöt: att utse följande som ansvariga för att ta fram kopieringsoriginal för 
13.1. kallelse/dagordning, LEÅ 
13.2. verksamhetsberättelse, WW 
13.3. ekonomiredovisning, budget och revisionsrapport, HW 
13.4. tävlingsverksamhet, HB och LEÅ i förening 
13.5. propositioner från styrelsen  

13.5.1. förslag till avgifter 2015, HW 
 

14. Inbjudan till våren (”påminnelselappar”) 
LEÅ har ett underlag från tidigare år, som kan åta sig att ändra i. 
 
Styrelsen beslöt: att LEÅ tar fram ”påminnelselappar” i god tid så att tävlingsledarna kan 
dela ut dessa i vecka 47 och vecka 48, samt tiotalet extra till WW för de medlemmar som 
bara besöker klubbens tisdagsverksamhet och dito till PO Hesselborn för onsdagssnabben.  
 

15. Övriga punkter 
Inga övriga punkter. 
 

16. Nästa möte 
Nästa möte torsdagen den 4 december 2014, direkt efter spelet.  
 

17. Mötets avslutande 
Ordförande tackade mötesdeltagarna för gott arbete och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
den 16 oktober 2014 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
  

 
Welam Welamsson   Sven-Gunnar Samuelsson 
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Bilaga 1, Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2014 t.o.m. den 15 oktober 
 
Seniorschack Stockholm      
      
Ekonomisk uppföljning 2014-10-
14      

Ingående Balans 2013-12-31     
14 652,16 

kr  
Justering skuld till medlem    -100,00 kr  
Intäkter  våren 2014      

Medlemsavgifter våren 2014    
49 400,00 

kr  
Gåva+efterskänkt skuld    600,00 kr  
Ränta    72,90 kr  
Startavgifter Simultan    1 500,00 kr  
Avslutning våren 2014    9 000,00 kr  

Totala intäkter våren 2014    
60 572,90 

kr  
      
Utgifter tom 2014-06-30  antal pris   
Omkostnader    1 000,00 kr  
Simultan    3 000,00 kr  
Avslutning    8 662,00 kr  
Priser    4 480,00 kr  

Hyra    
38 070,00 

kr  

Totala  utgifter     
55 212,00 

kr  
      
Resultat 2014-06-30    5 360,90 kr  
      

Utgående Balans 2014-06-30    
19 913,06 

kr  
 

 

    
Intäkter  hösten 2014      

Medlemsavgifter hösten 2014    
40 000,00 

kr  
Avslutning hösten 2014      
      
Utgifter hösten tom 2014-10-14      
Omkostnader    3 150,00 kr  
Avslutning      
Priser      
Hyra      
      

Utgående Balans 2014-10-14    
56 763,06 

kr  
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Bilaga 2, priser för höstturneringarna 
 

 
 
 
 2014-10-16 
 Priser för höstturneringarna 

För höstturneringarna föreslås priser enligt följande: 
 
Onsdagar 
Medalj till segrarna i resp. klass (kostnad ??) 
Presentkort till segrarna och tvåorna i resp. klass på 400 resp. 200 kr  
(kostnad 4 x 480 kr = 1920 kr) 
 
Torsdagar 

 Presentkort till de 5 främsta på 800, 600, 400, 300 resp. 200 kr (kostnad 1840 kr) 
 Presentkort (250 kr) till segrarna i de 5 ratinggrupperna (kostnad 5 x 200 kr = 1000 kr) 
  
 Bästa ratingförbättring 
 Presentkort på 300 kr (kostnad 240 kr) 
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Bilaga 3, Tävlingsregler för seniorserien. 
 
Seniorserien spelas som en Bergerturnering i flera klasser, där alla möter alla i respektive klass. 
Antalet klasser beror av antalet anmälda spelare och av antalet speldagar. 
 
De tre bäst placerade spelarna i Klass 1 behåller sin plats i Klass 1. De tre bäst placerade 
spelarna i övriga klasser flyttas upp till närmast högre klass. 
 
Övriga spelare placeras i ratingordning i de olika klasserna. För höstturneringen gäller maj-
ratingen och för vårturneringen gäller januari-ratingen, om den är klar. I annat fall används 
septemberratingen. Om två spelare har samma rating placeras den spelare som lyckats bäst i 
föregående turnering först. Jämstora grupper ska eftersträvas. 
 
Nytillkomna spelare som saknar rating tilldelas en lämplig rating av tävlingsledningen. 
 
Betänketiden är alla drag på 90 min. + 30 sek. tidstillägg per drag från drag ett. 
 
Om flera spelare uppnår samma poäng sker särskiljning på följande sätt: 
 

1. resultat i inbördes möte. 
2. kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger. 
3. antal vinster. 
4. antal svarta partier. 
5. lottning. 

Kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger beräknas genom att addera motståndarens poäng för 
varje vinst och addera hälften av motståndarens poäng för varje remi. 
 
När en spelare inte kan spela ett inplanerat parti på ordinarie dag ska motståndaren meddelas 
och ett nytt datum inplaneras för att kunna spela det uppskjutna partiet. Även tävlingsledaren 
ska informeras om detta. Ett parti kan även spelas i förväg om båda spelarna är överens. 
 
Om en av spelarna uteblir från ett inplanerat parti utan att först ha meddelat sin motståndare, 
ska schackklockan startas på föreskrivet klockslag och om motståndaren inte anländer och 
utför ett drag inom en halvtimme efter detta, ska partiet dömas som vinst på W.O. för den 
närvarande spelaren. 
 
Om en spelare tvingas bryta turneringen skall resultaten mot den spelaren räknas, om nämnda 
spelare har fullbordat mer än hälften av alla partier och resterande partier ska räknas som 
W.O. vinst för respektive motståndare. 
 
Mobiltelefoner ska i möjligaste mån vara avstängda under spel. 
 
Protokollföring är inte obligatorisk, men underlättar för domaren vid eventuella tvister. 
 
I övrigt gäller FIDE:s schackregler enl. http://www.schack.se/RK/regler2014.pdf 


