
Protokoll från styrelsemöte nr 8/2015 i Seniorschack Stockholm 2015-12-10 
 

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

Rolf Ekengren, Mats Bergsten  

Meddelat förhinder: Helge Bergström 

 

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 lades till handlingarna.  

  

4. Kassören har ordet 

 En budget för 2016 granskades och godkändes. 

  

5. Hemsidan 

Bordlades. 

  

6. Salongerna 

 Framfördes att det ibland förefaller vara dålig luft i lokalen. Kanske borde ventilationen ses över. 

Innetemperaturen är bättre än några tidigare vintrar när det var lite väl kyligt.  

  

7. Rioträffen 

 Per hade ordnat klisteretiketter och märkt spel, klockor och pjäser på Rioträffen med texten ”Tillhör 

Seniorschack Stockholm, www.seniorschackstockholm.se”.  

Rioträffen kommer att vara öppen för spel under jul- och nyårsperioden de måndagar och fredagar 

som inte är helgdagar. Diskuterades om föreningen skulle planera någon sorts organiserat spel på 

Rioträffen under våren.  

  

8. Vårens checklista 

 Ett förslag från ordföranden granskades. Några tillägg föreslogs. Beslutades anordna KM i 

snabbschack samt simultanschack en gång under vårsäsongen. Startdatum för vårsäsongen 2016 

fastställdes till onsdag 13 och torsdag 14 januari.  

  

9. Fastställande av prislistor och priser 

 Priser för höstens spel var klara.  

  

10. Fastställande av datum för årsmötet 

 Beslutades att årsmötet för 2015 skall vara onsdag 27 januari 2016 kl 11.00. Föreningen bjuder på 

kaffe och smörgås. Snabbschack efter mötet. 

  

11. Fastställande av förberedelser inför årsmötet 

 Hans gör i ordning den ekonomiska redovisningen. Per skriver verksamhetsberättelse för 2015. 

  

12. Avslutning och jullunch 

 Kallelse till årsmötet ska delas ut i samband med avslutning och jullunch. Prisutdelning börjar kl 

12.30. Beslutades bjuda Elias du Valde på lunchen. Beslutades beställa mat till 30 personer.  

  

13, Information om ”Schackets dag för seniorer” i Nynäshamn. 

 Kommunen ordnar lokal och enkla priser. Stora Vikas schackklubb ordnar bräden, pjäser och 

klockor. Lars Dock blir simultangivare. En propagandaturnering planeras. 

  

14 Kommande möten 

 Nästa styrelsemöte beräknas bli ett konstituerande möte efter årsmötet.     

  

15. Övriga frågor 

http://www.seniorschackstockholm.se/


 Rolf Ekengren meddelade övriga ledamöter att han på grund av personliga skäl inte kommer att 

fortsätta ytterligare en period i styrelsen. 

 

Per försöker tillverka ”gula lappar” med sedvanlig information om start inför nästa säsong. 

Per kontaktar Kjell angående design och innehåll. 

  

16. Mötet avslutas 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

  

  

  

  

 Per Åhlin                                                            Welam Welamsson 
 Sekreterare                                                                          Ordförande 

 

 

Bilaga 1. Budget för 2016 

Bilaga 2. Checklista våren 2016 

Bilaga 3. Priser torsdagar 


