
 Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm  
Tid 7 november 2017  
Plats Schacksalongerna, Ringvägen 9C i kafféet 
Närvarande Welam Welamsson, ordförande  
Per Åhlin, kassör  
Helge Bergström, representant tävlingskommittén  
 
Ej närvarande 
Matts Rydin, sekreterare  
 
1. Mötets öppnande  
Welam öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  Welam valdes att skriva 
mötesprotokollet. 
 
2. Agendan för mötet delades ut och godkändes 
  
3. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Welam föredrog protokollet som sedan lades till handlingarna. 
 
4. Sekreteraren har ordet  
Punkten bordlades då sekreteraren inte deltog i mötet. 
 
5. Kassören har ordet  
Per rapporterade att klubbens ekonomi löper på i stort sett enligt budget.  
 
6. Aktivitets- och tävlingsledare har ordet  
Welam rapporterade att han tidigare under dagen diskuterat tisdagarnas uppläggning för våren 
2018 med Per-Ove Hesselborn och att man enats om att fortsätta med samma upplägg som 
tillämpats under 2017. 
Aktivitets- och tävlingsledare för måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar hade inget att 
rapportera. 
  
7. Salongerna  
Inget att rapportera 
 
8. Rioträffen 
Karin Keiser på Rioträffen har informerat om att hon ensam kommer att sköta om Rioträffen 
fr.o.m. 1/1-2018 och att hon gärna vill se lite fler schackspelare på måndagarna och fredagarna. 
 
9. Händelser för styrelsen att ta ställning till  
Inga dylika händelser har inträffat. 
  
11. Möten  
Nästa möte äger rum tisdagen den 21 november kl 12:30,  
 
12. Avslutning och Jullunch  
12.1 Avslutning blir torsdagen den 14 december 
12.2 Welam åtar sig att upphandla julbuffén 
12.3 Welam åtar sig att göra en anmälningslista  



 
13. Övrigt  
 
13.1 Helge Bergström har informerat om att Berndt Jältsäter vill byta huvudklubb och i fort-
sättningen spela för SrS och därför vill ha en blankett för övergång. Welam tar hand om saken. 
 
13.2 Schackspelet på Bo Bergmansgata ska bytas ut.  
Då detta ännu inte blivit gjort åtar sig Helge Bergström att omedelbart genomföra bytet. 

 

13.3 Welam rapporterade att aktiviteten ”Schack till sjöss”  rönte ett tämligen svalt intresse från 

medlemmarna när det kom till kritan. Med på resan blev förutom jag själv Björn Löwgren, Olle Olgars 

och Veine Gustavsson.  

13.4 Marknadsföring av klubbens aktivitet till PRO och SPF. 
Vi tog ett principbeslut att återupprepa vår kampanj gentemot PRO och SPF inför våren 2018. 
 
13.5 Förslag från Helge Bergström att klubben betalar Elias du Haldes tunnelbaneresor  Farsta – 
Zinkensdam t.o.r för de återstående onsdagarna under 2017. 
Bestämdes att Helge sätter in 360 kr på Elias accesskort så snart Elias sagt sig vara nöjd med 
klubbens erbjudande. 
 
13.6 Krav från Helge Bergström angående telefonkostnader och transporter om att klubben 
ersätter honom med 1100 kr avseende hela året 2017. 
Klubbens styrelse beslöt att villfara Helges krav. 
 
14. Mötet avslutades  
 
Vid tangentbordet 
------------------------- 
Welam Welamsson  
ordförande 


