
Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid 12 december 2017 

Plats Hos Welam Welamsson, Svampvägen182, Enskede 

Närvarande Welam Welamsson, ordförande 
 Per Åhlin, kassör  
 Helge Bergström, representant tävlingskommittén 
 Matts Rydin, sekreterare 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

2. Agendan för mötet delades ut 

Agendan godkändes. 

 

3. Synpunkter på föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter 

 

4. Sekreteraren har ordet 

Sekreteraren har nu övertagit ansvaret för matrikeln. När medlemmar ändrar e-postadress 

kommer sådan information också att ges övriga i styrelsen så att diverse utskick når 

medlemmen.  

 

5. Kassören har ordet 

Per rapporterade klubbens löpande ekonomi ligger i linje med vad som budgeterats eller 

möjligen något bättre än vad som budgeterats. Klubben har ännu inte fått fakturan för hyran 

och ej heller anordnarbidraget via FAS 3.  

 

6 Aktivitets- och tävlingsledare har ordet 

 Inget att rapportera från varken Schacksalongerna eller Rioträffen. 

7 Schacksalongerna 

 Inget att rapportera. 

8 Rioträffen 

 Inget att rapportera. 

9. Händelser för styrelsen att ta ställning till 

 Från och med den 1 januari 2018 kommer hyran för klubbens verksamhet i Schacksalongerna 

att ökas med 25 procent.  

10. Arbets- och styrelsemöten 

 Nästa styrelsemöte äger rum den 18 januari 2018 i Schacksalongerna efter det att KM i Blixt 

avslutats. 



11. Övriga frågor 

 11.1 Avslutningen för vårterminen 

  Vid en genomgång av antalet dagar för spel och de tävlingsansvariga uppstod frågan 

 om datum för avslutningen bör ändras. 

 Styrelsen beslöt att ge Welam Welamsson i uppdrag att stämma av vårens program 

med de berörda. Återrapporteras till styrelsemötet den 18 januari. 

 

 11.2 Fastställande av dag och tid för 2018 års första tisdagsaktivitet. 

  Efter samråd Per-Ove Hesselborn står det klart att tisdagsaktiviteterna startar klockan 

 10:00 den 30 januari, första tisdagen efter årsmötet. 

 

 11.3  Årsmötet 2018  

  Förslaget till medlemsinformation angående årsmötet presenterades av Welam 

 Welamsson presenterades och godkändes av styrelsen 

  Några av de handlingar som ska redovisas på årsmötet diskuterades: 

  Verksamhetsberättelse. Matts Rydin presenterade ett manusutkast till 

 verksamhetsberättelse. 

 Styrelsen beslöt att manusutkastet ska kompletteras av samtliga styrelsemedlemmar 

genom att förslag på ändringar och tillägg skickas via e-post till Matts Rydin före 

Julhelgerna. 

 

  Budget. Per Åhlin redovisade ett utkast till budget för år 2018. Förslaget diskuterades 

 med utgångspunkt från ökade kostnader till följd av hyreshöjningar och verksamheter 

 som seriespel och utbyte med andra seniorklubbar.  

 Förslag om avgifter. Diskuterades under punkten Budget. 

 

12.  Mötet avslutades 

 

Vid tangentbordet    

 

Matts Rydin 
Sekreterare    
  

  


