
Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid 25 oktober 2018 

Plats Analysrummet i Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm 

Kallade  
 Welam Welamsson, ordförande 
 Helge Bergström, representant tävlingskommittén 
 Matts Rydin, sekreterare 
 Per Åhlin, kassör  
 
 Adjungerade: 
 Mats Bergsten 
 Björn Löwgren 
 PO Hesselborn 
 Kjell Persson 
 Bertil Wennström 
 Anders Flärdh (delvis närvarande) 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 

2. Agendan för mötet var distribuerad via e-post tre dagar innan 

Agendan godkändes. 
 

3. Synpunkter på föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter. 
 

 

4. Sekreterarens har ordet 

Några bidrag till den kommande verksamhetsberättelsen har inkommit till 

sekreteraren.  
 

5. Kassören har ordet 

Per Åhlin redovisade nuläget och en prognos för resten av 2018 satt i relation till 

budgeten för året. Kassören prognosticerar att kostnaderna blir ca 20 000 kr lägre än 

budget, detta framförallt som konsekvens av lägre lokalhyra och utebliven sponsring 

av ett antal aktiviteter. Resultatet på intäktssidan ligger mycket nära det budgeterade. 

Prognosen visar på att årsunderskottet blir ca 18 000 kr bättre än det budgeterade på 

22 200 kr. 
 

6. Aktivitets- och tävlingsledare har ordet 

 6.1 Teoriverksamhet måndagar och tisdagar. Welam informerade om den 

verksamhet som dels ägt rum på måndagar i Rioträffens lokaler under september (och 

i november) och dels på tisdagar i Schacksalongerna. Antalet som deltagit på Rio har 

varit fler 10-talet personer och i schacksalongerna mellan 14 – 17 personer. 



 I samband med redovisningen av punkten vidtog en diskussion om konsekvenser av att 

byta dag för en aktivitet och om möjlighet att åter använda Analysrummet på 

Schacksalongerna som lokal. 

 Även möjligheten att förstärka Rioträffens möjlighet att fånga in schackintresserade 

som inte har en lång erfarenhet som schackspelare ventilerades. En teoriinriktning på 

en lägre nivå ansågs vara intressant som komplement till det nuvarande utbudet av 

aktiviteter. 

 6.2 Tävlingsverksamhet onsdagar – Helge rapporterade att verksamheten fungerar 

bra efter ett visst strul i början på terminen som konsekvens av ändrat datorprogram 

för lottning och resultatredovisning. 

 6.3 Tävlingsverksamhet torsdagar – Mats Bergsten rapporterade att det flyter på 

bra. 

 6.4 Schackspel på Rioträffen måndagar och fredagar – Helge rapporterade att det är 

mellan 5 och 12 personer som deltagit. Några oerfarna men intresserade 

schackspelare har deltagit. 

 6.5 Onsdagsklubben – PO Hesselborn beskrev verksamheten i form av avancerat 

lärande som äger rum i analysrummet i Schacksalongerna. För närvarande består 

onsdagsklubben av 10 personer som alla är erfarna schackspelare. Nya spelare kan ges 

plats om ELO-rankning därmed höjer genomsnittet. 

 I samband med PO:s redovisning framfördes också synpunkten att ökat antal 

snabbschackturneringar troligen skulle kunna locka ännu fler medlemmar med hög 

spelförmåga till klubben.  

7. Salongerna 

 Eftersom oklarhet råder om bevakning av lokalen samt i vilket skick lokalerna hyrs 

uppdrog mötesdeltagarna följande 

 Welam Welamsson formulerar ett mail till kanslichefen Jonas Sandbom där 

klubben begär svar på vilka rättigheter och skyldigheter som följer på SrS 

hyresgäst och andra hyresgäster i kraft av att hyra lokalen med 

”evenemangshyra”  
 

8. Rioträffen 

 Se även punkt 6.4 ovan. 

  Ett förslag från Kjell Persson om att inte fortsätta att ha resterande teoriverksamhet 

på Rioträffen diskuterades.   

 Styrelsen beslutade att avslå Kjell Perssons förslag om att återföra 

teoriverksamheten till Schacksalongerna under november. 



 Welam Welamsson fick i uppdrag att snarast och på ett tydligt sätt informera 

berörda föreläsare om klubbens novemberprogram. Samma information ska också 

publiceras på klubbens hemsida. 

 

9. Händelser för styrelsen att ta ställning till 

 Inga frågor fanns att ta ställning till. 

10. Kommande möten 

 Arbetsgruppsmöte onsdagen den 7 november kl 14:30 

 Styrelsemöte torsdagen den 15 november kl 14:30 

11. Hemsidan, matrikeln och rating 

 Information om hur klubben hanterar personuppgifter enligt GDPR, General Data 

Protection Regulation finns på hemsidan. Önskemål om att matrikeln åter ska vara 

tillgänglig via webben har framförts. 

 Styrelsen beslöt att medlemsmatrikeln åter ska finnas på hemsidan. De som inte 

vill ha sin mailadress kommer att sakna sådan i matrikeln. 
 

12.  Övriga frågor 

12.1 GDPR - personuppgifter 

 Se punkt 11 ovan 

12.2 Gemensam utveckling av kalenderåret 2019 

 Bordlades 

12.3 Långtidsbudget 

 Bordlades till nästa möte  

12.4  Slutrapportering från arbetsgruppen för framtida medlemsavgifter och aktiviteter 

 Bertil Wennström, sammankallande i arbetsgruppen, presenterade rapporten som 

 mottogs med idel positiva kommentarer från övriga mötesdeltagare. (Rapporten finns 

 publicerad på hemsidan). Uppdrogs åt styrelse att se till att den presenteras på 

 årsmötet och att frågan ställs till årsmötesdeltagarna om deras  bifall/avslag till de tre 

 viktigaste punkterna i rapporten, nämligen; 

 Beskrivningen av verksamheten uppdelad i primär respektive sekundära 

aktiviteter 

 Riktlinjer för budgetering 

 Förslag till medlemsavgifter 
 

 



 

12.5 Förslag om priser 

 Kjell Persson inlämnade förslag om att återinföra priser, i form av pengar eller 

 presentkort, till förtjänta medlemmar togs upp till diskussion. Mötesdeltagarna ställde 

 sig positiva till förslaget och till att rutinerna för att exempelvis utse årets spelare, 

 årets parti formaliseras.  

 I samband med diskussionen om priser väcktes idén om att auktionera ut den samling  

 av årsutgåvor av tidskriften för Schack som klubben äger. I avsikt att dessa  medel 

 skulle avsättas för priser framöver. 

 Björn Löwgren gavs i uppdrag att sondera hur en sådan auktion skulle kunna 

genomföras. 
 

12.6 Verksamhet på rondfria dagar 

 Kjell Persson inlämnade förslag om att i framtiden utnyttja de rondfria dagarna till en 

 dag för simultanschack och två dagar för en cup-turnering. Förslagen mottogs positivt 

 och utmynnade i följande: 

 Helge ombads ta fram ett mer detaljerat förslag och kostnaderna för 

simultanschack och 

 Kjell ombads ta fram förslag till en cup-turnering 

  

12.7 Beslut om att inleda budgetprocessen 

 Styrelsen biföll förslaget och att arbetet påbörjas före nästa arbetsmöte.  
 

12.8 Information om den nya veterankommittén på Sveriges Schackförbund 

 Welam informerade mötesdeltagarna om att Sveriges Schackförbund inrättat en 

 veterankommitté i syfte att möjliggöra schack för äldre. Welam är utsedd till 

 sammankallande i kommittén som i övrigt består av Klas Brauer och Peter Dalling.  

12.9 Propå från Stockholms Schackförbund 

 Klubben har fått en förfrågan om att bidra med volontärer till ”Schack 4:a”s avslutning 

 i Globen. För arbetet som volontär utgår ersättning som kan omvandlas till lägre 

 hyreskostnad för klubben.  

 Styrelsen ställer sig positiv till att bidra med volontärer 
 

12.10 Lagspel 

 Welam meddelar att han kommer att kliva av rollen som lagledare för SrS:s lag i lag 

 DM efter spelet i februari månad. 



 PO informerar om att lagspelet mot Uppsala fungerat mycket väl och att det finns en 

 önskan om att bredda lagen så att även lite lägre rankade spelare, än de som deltagit i 

 år, kan medverka i lagmatcherna. Det ideala skulle vara lag med 15 spelare och att SrS 

 kunde möta Uppsala och Göteborg i framtiden. Allra helst med både en hemma- och 

 en bortamatch. PO avsäger sig rollen som lagkapten efter vårens möten mot Uppsala. 

14.  Mötet avslutades 

 

 

 Vid tangentbordet   Justeras 


