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Protokoll från styrelsemöte Stockholms SchackSeniorer nr 2/2013  
 

Tid: 28 februari 2013  
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C  
Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande) 

Welam Welamsson (sekreterare) 
Hans Weström (kassör) 
Kjell Persson (spelledare) 
Lars-Erik Åberg (spelledare) 
Bengt Wahlund (bitr. spelledare) 

SGS 
WW 
HW 
KP 
LEÅ 
BW 

Frånvarande: ---  
Adjungerade: ---  

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet 
var beslutsförigt. 
Föreslagen dagordning godkändes med några kompletteringar till punkt 6, utlägg Ulf 
Andersson, Logga till klubben, uppvakting av våra nittioåringar, SCT samt uppvaktning 
av förre ordföranden. Föregående protokoll behandlades ej. 
 

2. Epost från Thorleif Herrström till Seniorschack Stockholm 
 
Styrelsen beslöt att uttala sitt gillande för det svar sekreteraren gav samt att i övrigt lämna 
skrivelsen utan avseende. 

 
3. Mötet med Stockholms SF 

Welam Welamsson (WW) sammanfattade tidigare utskickad epost om utfallet. 
 
4. Marknadsföring/rekrytering av nya medlemmar till klubben 

 
Styrelsen beslöt att  
- Lars-Erik Åberg (LEÅ) undersöker möjlighet och villkor för att annonsera i Veteranen, 
medlemstidning för SPF, Sveriges Pensionärsförbund samt kontakta PRO, Pensionärernas 
Riksorganisation, i liknande ärende. 
- Sven-Gunnar Samuelsson (SGS) författar texten till ett utskick som ska göras till hösten 
till de klubbspelare i Stockholm som fyller 60 år under året . 
 

5. Stiftelser och fonder/projektpengar 
 
Styrelsen beslöt att WW gör en sökning på nätet och rapporterar. 
 

6. Övriga frågor 
 
6.1. Uppdraget ifrån årsmötet, rekrytering till styrelsen 

 
Styrelsen beslöt att före spelet ska Kjell Persson (KP) på onsdagarna och Sven-
Gunnar Samuelsson (SGS) på torsdagarna påminna medlemmarna om att vi söker en 
biträdande spelledare till Bergerturneringarna på onsdagar samt en revisorssuppleant 
tills uppgiften är löst eller ett årsmöte inträffat. 
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6.2. Utveckla klubbarbetet 

 
Styrelsen beslöt att utöver vad som sägs i punkten 6.1 ovan ska också en 
klubbmästare efterfrågas vid samma tillfälle och på samma sätt. 
 

6.3. Behöver klubben en skriven "code of conduct" 
 
Styrelsen beslöt att behov för närvarande ej föreligger. 
 

6.4. Första styrelsemötet före hösten 
WW informerade om att hans landsställe står till förfogande för ett styrelsemöte och 
efterföljande schackturnering inom styrelsen inför höstsäsongen. 
 
Styrelsen beslöt att utnyttja detta och datum bestämdes till måndagen den 26 augusti. 
Tidpunkt och vägbeskrivning kommer i samband med kallelsen till mötet. 
 

6.5. Betalning av medlems- och turneringsavgifter 
Samtliga som släpar med betalningen har kontaktats och muntligen lovat att betala 
inom kort. Styrelsen avvaktar utfallet och bordlägger frågan. 
 

6.6. Utlägg för Ulf Andersson (UA) 
SGS har gjort ett utlägg för mat för UA efter simultanmatchen den 20/2 p.g.a. den 
sena timmen vid spelets slut. SGS önskade ersättning för detta. 
 
Styrelsen beslöt att villfara detta. Sekreteraren kommenterade dock att i fortsättning 
bör efterkrav ej förekomma. 
 

6.7. Logotyp 
 
Styrelsen beslöt att ge WW i uppdrag att med fria händer och efter bästa förmåga 
bidra till att en logotyp tas fram tillsammans med Robert Spångberg. 
 

6.8. Uppvaktning av våra 90-åringar 
Kjell Persson (KP) anförde att Thor Holmberg (1923-03-26) och Sven-Erik Lansén 
(1923-06-30) fyller 90 år under vårsäsongen. KP åtog sig att köpa sedvanlig 
blomsterbukett att överlämnas i samband med spelet till Thor Holmberg och under 
avslutningsfesten till Sven-Erik Lansén. 
 
Styrelsen beslöt att ge KP detta uppdrag. 
 

6.9. Scandinavian Chess Tournament (SCT) 
I ett tidigare protokollfört styrelsemöte har styrelsen bestämt att sponsra de av 
klubbens medlemmar som anmäler sig och genomför tävling med 200 kr. Frågan 
väcktes när och hur dessa 200 kr skulle utbetalas. 
 
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan. 
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6.10. Hur visa vår uppskattning för föregående ordförande 

WW framförde ett förslag från Arne Jansson (AJ) att skänka en prenumeration på 
Schackets Kulturhistoriska Sällskaps medlemstidning. 
 
Styrelsen beslöt att Lennart Levin ska avtackas i enlighet med traditionerna från 
Schackklubben Sirius respektive Schackveteranerna och att det ska ske under 
avslutningsfesten i maj därefter bordlades frågan. 
 

 
7. Nästa möte 

Nästa möte blir torsdagen den 2 maj. 
 

8. Mötets avslutande 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
  

 
Welam Welamsson   Sven-Gunnar Samuelsson 
 


