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Protokoll fört vid SeniorSchack Stockholms styrelsemöte i 

schacksalongen torsdagen den 11 oktober 2012 

 
Närvarande 

Lennart Levin, ordförande 

Uno Karlsson 

Kjell Persson 

Welam Welamsson 

Hans Weström 

Lars-Erik Åberg 

 

 

1. Mötets öppnande 

Lennart förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av punkten ”Årsmötet”. 

  

3. Föregående protokoll 

Styrelseprotokollet från den 30 augusti 2012 godkändes och lades till handlingarna.  

 

4. Ekonomisk rapport 

Hans rapporterade att klubben idag har 43361:81 kr på bankkontot och 646 kr i handkassan. 

Startavgifter på 8200 kr har inkommit. En fordran på 300 kr kvarstår. Hyran för hösten 2012 

har ännu inte betalats. Kostnaden för onsdagar och torsdagar beräknas till 12000 kr. Hyran 

för tisdagsverksamheten finansieras av deltagarna själva. Hans kontaktar förbundet 

angående faktura. 

 

5. Ekonomiskt stöd till Tysklandsresan 

Styrelsen beslöt att ge ett ekonomiskt stöd till arrangörskostnader och gåva till värdklubben. 

Hans kontaktar arrangörerna (Lucia Åkerlund eller Bengt Wahllund). 

 

6. Verksamhetsrapporter 

Welam meddelade att tisdagsverksamheten rullar på sedan den 18 september med ungefär 

samma deltagarantal som i våras. En diskussion har uppkommit huruvida vi ska betala hyra 

för analysrummet nu när salongerna är öppet tidigare på dagarna.  
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Kjell informerade om Seniorserien på onsdagar. Vi börjar komma ikapp med de uppskjutna 

partierna. Han visade också prov på den plakett, som ska utdelas i stället för diplom. 

Kostnaden är 21 kr styck. Kjell ska undersöka hur det ligger till med graveringskostnaden. 

Lars-Erik meddelade att DM för seniorer på torsdagar också rullar på med de uppskjutna 

partierna. Det var bra uppslutning förra torsdagen, som var den första dagen i programmet 

för uppskjutna partier. 

 

7. Schack för äldre, 40-års jubileum 

Hösten 1972 startade en schackverksamhet för äldre på Söder. Enligt den historik, som har 

skrivits, är fortfarande fem styrelsemedlemmar från den första styrelsen på 2000-talet 

aktiva. Styrelsen beslöt att bjuda Lennart Brorson, Jan Elmberg, Curt Gripland, Sven Gråd och 

Ulf Wallgen på julfesten och särskilt uppmärksamma dessa. Lennart kontaktar dem. 

 

Styrelsen beslöt också att bjuda in Peter Holmgren till onsdagen den 28 november för att 

berätta lite schackhistoria under max 45 min. Kjell kontaktar honom om detta och gör klart 

med ersättning (max 500 kr). 

 

8. S-G Samuelsson fallet, uppdatering 

Lennart har skickat ett mail med ett protokollsutdrag till förbundet och klargjort vår 

uppfattning. Vi har fått svar att avstängningen fortfarande gäller. Enligt uppgift har tre 

klubbar inom förbundet begärt en extrakongress i ärendet. 

 

9. Säsongsavslutning 

Varje deltagare betalar själv 200 kr för jullunchen. Detta innebär en viss subventionering från 

klubben. Welam kontaktar vårens leverantör om en offert. Welam köper öl och kontaktar 

Lars Hörling angående övriga inköp. 

 

10. Årsmötet 

Årsmötet blir torsdagen den 10 januari 2013. Årsmöteshandlingarna ska vara klara till 

säsongavslutningen den 13 december. Lars-Erik håller i detta. Welam skriver 

verksamhetsberättelse och Hans skriver ekonomisk redogörelse och förslag till budget.  

 

11. Övriga frågor 

Påminnelselappar till vårturneringarna 2013 delas ut i november. Lars-Erik lovade att ordna 

detta. 

 

Lars-Erik har hittills tagit emot kontant betalning för medlems- och startavgifter. Styrelsen 

beslöt att ansluta ett bankgironummer till vårt bankkonto. Därmed kan medlemmarna 

betala in avgifterna via bankgiro och vi slipper den besvärliga kontanthanteringen. Hans 

kontaktar banken. 
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12. Nästa möte 

På Lars-Eriks förslag blir nästa möte onsdagen den 31 oktober kl 15.00 i schacksalongerna ett 

arbetsmöte för att förbereda årsmötet och diskutera klubbens framtida verksamhet.  

Revisorerna och valberedningen ska också kallas till mötet. Lennart ordnar detta. Förslag och 

synpunkter från styrelseledamöterna delges övriga innan mötet. 

 

13. Mötets avslutning  

Lennart avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Uno Karlsson    Lennart Levin 

 

 

 


