
Protokoll fört vid SeniorSchack Stockholms styrelsemöte i 

schacksalongen torsdagen den 30 augusti 2012 

 
Närvarande 

Lennart Levin, ordförande 

Lars-Erik Åberg 

Kjell Persson 

Uno Karlsson 

Hans Weström 

 

Frånvarande 

Welam Welamsson 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 

Styrelseprotokollet från den 26 april 2012 godkändes och lades till handlingarna.  

 

3. Ekonomisk rapport 

Hans Weström rapporterade att klubben idag har 35161:81 kr på bankkontot och 2346 kr i 

handkassan.  

 

Vårlunchen subventionerades av klubben med 3790 kr, ca 100 kr per deltagare. Kostnaderna 

blev 12910 kr och intäkterna 9120 kr. 

 

4. Återblickar på schacksommaren 2012 

Flera medlemmar deltog i Stockholms schackfestival i Eriksdalshallen och i SM i Falun. 

 

Måndagen den 27 augusti var styrelsen inbjuden till Welam Welamssons lantställe. Det blev 

mycket lyckat. Ett stort tack framfördes till Welam och hans fru. 

 

5. Tysklandsresa 

Ordföranden ska i samband med rond 1 fråga deltagarna om intresset för en resa till Berlin i 

höst och utbyte med ”Laskerklubben” där. 

 

6. Höstens tävlingar 

Kjell Persson informerade om Seniorserien på onsdagar. Turneringen startar den 5 

september. Hittills är det 50 anmälningar samt 3 osäkra. Det finns utrymme i höst för högst 

11 ronder.  



 

Lars-Erik Åberg meddelade att DM för seniorer på torsdagar startar den 6 september och 

spelas i 11 ronder. Det blir 2 klasser som vanligt. Den 1 november är inte disponibel på grund 

av en förbundstävling. Det blir 2 rondfria dagar. 

 

Avslutningen blir torsdagen den 13 december kl 13.00. 

 

7. Övriga frågor 

Styrelsen informerades om Stockholm Schackförbunds styrelsebeslut den 28 augusti 2012 

att stänga av vår medlem Sven-Gunnar Samuelsson på 1 år från Stockholms schacksalonger 

och förbundets tävlingar. Avstängningen träder i kraft den 1 september 2012. 

 

Styrelsen konstaterade att föreningen SeniorSchack Stockholm inte är medlem i Stockholms 

Schackförbund utan endast hyr lokalerna av förbundet. Beslutet påverkar därför inte Sven-

Gunnar Samuelssons medlemskap i SeniorSchack Stockholm och hans deltagande i vår 

verksamhet i Stockholms schacksalonger. 

 

8. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 11 oktober 2012 efter schackspelet. 

 

9. Mötets avslutning  

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Uno Karlsson    Lennart Levin 

 

 

 


