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Prolog 
 
Torsdagen den 6 november hölls ett möte i analysrummet på Stockholms schacksalonger. 
 
Närvarande var medlemmar ur styrelsen för Seniorschack Stockholm (SrS), 

Sven-Gunnar Samuelsson (SGS), ordförande i SrS 
Welam Welamsson (WW), sekreterare i SrS 
Hans Weström (HW), kassör 
Lars-Erik Åberg (LEÅ), spelledare 
 
Arne Jansson (AJ), revisor 

 
Mötet ska ha kommit till stånd på Sven-Gunnar Samuelssons initiativ för att Arne Jansson i 
sin roll som revisor kritiserat det uttag på 1000 kr som SGS gjort utan att det fanns 
styrelsebeslut för ett sådant uttag. 
 
AJ ansåg, att ett fel hade begåtts som borde rättas till. 
 
SGS och LEÅ ansåg detta överflödigt, då de menade, att styrelsebeslut redan 
fattats om den ersättning från SrS som utbetalningen avsåg vid två 
tillfällen: 

1) 27/2 2014 - medlemmarna i tisdagsgruppen skulle betala 50 kr vardera då Ulf 
Andersson medverkar (punkt 10.2.),  

2) 15/10 2014 - för framtiden skulle 3000 kr per säsong budgeteras för 
gästföreläsare, etc. (Punkt 9.1). 

 
WW, HW och AJ bestred att dessa beslut kunde tolkas som SGS och LEÅ menat. 
 
Efter diskussion föreslog AJ, att de närvarande ledamöterna konstituerade 
sig som styrelse och fattade beslut om att godta den omdiskuterade 
utbetalningen. SGS, LEÅ och HW godtog detta förslag med tillägg, att 1000 kr 
skall avräknas från budgeterade 3000 kr. WW motsatte sig detta med motivering, 
att han redan tidigare protesterat mot krav på utbetalning utan föregående 
styrelsebeslut. 
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Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 6/2014  
 
Tid: 6 november 2014, direkt efter spelet    
Plats: Stockholms Schacksalonger   
Kallade: Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande) 

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

SGS 
WW 
HW 
LEÅ 

 
 

Ej 
närvarande: 

Helge Bergström (spelledare) 
Leif Ljungquist (bitr. spelledare) 
Rolf Ekengren 

HB 
LL 
RE 

  

 
 
 
1. Mötets öppnande 

  
2. Beslut om att i efterhand godkänna att Sven-Gunnar Samuelsson tar ut 1000 kr att 

utbetalas till hans konto för vidare befodran till Ulf Andersson. 
 
Styrelsen beslöt att i efterhand godkänna det gjorda uttaget. 
 
Welam Welamsson reserverade sig mot beslutet med motiveringen att han tidigare har 
deklarerat (Protokoll från styrelsemöte Stockholms SchackSeniorer nr 2/2013 pkt 6.6) att 
inga fler efterkrav ska få förekomma i klubben, det ska alltid finnas ett styrelsebeslut 
innan pengar tas ifrån klubbens medel.  
 

3. Mötets avslutande 
  

 
 
 
den 28 november 2014 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
  

 
Welam Welamsson   Sven-Gunnar Samuelsson 
 


