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Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014  
 

Tid: 27 februari 2014  
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C  
Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande) 

Welam Welamsson (sekreterare) 
Hans Weström (kassör) 
Helge Bergström (spelledare) 
Lars-Erik Åberg (spelledare) 
 

SGS 
WW 
HW 
HB 
LEÅ 
 

Frånvarande: ---  
Adjungerade: ---  

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet 
var beslutsförigt. Föreslagen dagordning godkändes med en komplettering till punkt 10 
övriga frågor.  
 

2. Genomgång av protokollet från den 9 januari 2014 (SGS) 
Föregående mötes protokoll från den 9 januari 2014 behandlades och föranledde inga 
kommentarer. 
 
 Styrelsen beslöt att lägga protokollet till handlingarna. 
 

3.      Kassörens rapport (HW) 
3.1 Periodens rörelser och utgående bank- och kassasaldo 
Kassören redogjorde för periodens rörelser samt utgående bank- och kassasaldo. Se bilaga 
1. 
3.2 Budgeten för 2014 förelades. Se bilaga 1. 

 
4.      Projekt 

4.1 Marknadsföringsfoldern (WW) 
4.1.1 Slutlig utformning av folderna förelades styrelsen 
 
Styrelsen beslöt att tryckning av foldern ska göras. 
 
4.1.2 Tryckning av foldern, offerter  
WW hade tagit in offerter från Farsta snabbtryck, Kjellis tryckeri, Lidingö tryckeri och 
Prinero. Samtliga priser exklusive moms och frakt. Provexempel på olika pappers-
kvaliteter förelades styrelsen. 
 
Styrelsen beslöt att  
1. tryckning ska ske med 1.000 ex. på 150 gramspapper och i första hand med 

ytkvaliteten Silk, i andra hand med den matta ytkvaliteten. 
 

2. WW förhandlar vidare med både Kjellis tryckeri och Lidingö tryckeri. Beställningen 
går till det tryckeri som i slutändan trycker till det lägsta priset. 
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5.      Förslag om riktlinjer för uppskjutna partier (LEÅ) 
LEÅ förelade styrelsen ett nedskrivet förslag. Se bilaga 2. 
 
Styrelsen beslöt att  

1. det är spelaren som orsakat hängmatchen som är ansvarig för att nytt speldatum 
fastställs så snart som möjligt 

2. principen om ”frirond med remi” tillämpas omedelbart (fr.o.m. rond 8) med max 2 
frironder och ej under rond 10 och 11 
 

6.      Förslag om förtryckta blanketter för inbetalning (LEÅ) 
 

Styrelsen beslöt att avföra frågan från denna och kommande dagordningar. 
  

7.   Rapportering från hyresförhandling (HW, LEÅ) 
HW och LEÅ rapporterade att de har träffat Jonas Sandbom i ärendet men att man ännu 
inte är framme vid ett avslut. 

 
8.   Reducerad medlemsavgift (uppdrag till styrelsen från årsmötet, §12) 

 
Styrelsen beslöt att införa ett begränsat medlemskap för 200 kr per säsong, som berättigar 
medlemmen tillträde till klubblokalen och deltagande i klubbaktiviteter på rondfria dagar. 

 
9.   Prispolicy - presentkort, antal, belopp, etc. (HB, LEÅ) 

HB och LEÅ rapporterade att svar inte inkommit från Erik Geijer varför punkten 
bordlades. 

 
10. Övriga frågor 

 
10.1 Tendenslottningen 
WW förmedlade några klubbmedlemmars missnöje med de problem de menade att 
tendenslottningen åstadkommer.  
 

 10.2 Ersättning till Ulf Andersson 
SGS lade fram ett förslag att när Ulf Andersson (UA) gästar klubben på tisdagar ska 
närvarande medlemmar betala 50 kr var till UA. WW invände att detta borde överlåtas till 
tisdagsverksamheten att avtala direkt med UA samt att nivån för alla kostnader för 
tisdagsverksamheten har tagits med demokratiska beslut i gruppen och att det bäst borde 
förbli på det sättet. Efter en diskussion meddelade WW att om ordförande hade för avsikt 
att driva igenom förslaget skulle han känna sig nödtvungen att reservera sig. Så skedde 
också. 
 
Styrelsen beslöt att bifalla SGS förslag. WW reserverade sig. 

 
Styrelsemedlemmen Helge Bergström (HB) har efter mötet brevledes meddelat att han 
anser att beslutet blev fel. 
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11.   Nästa möte 
Onsdagen den 23 april, direkt efter spelet. 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
  

 
Welam Welamsson   Sven-Gunnar Samuelsson 
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Bilaga 1, Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2014 tom den 27 februari 
 
Seniorschack Stockholm     
      
Ekonomisk uppföljning 2014-02-26     
Ingående Balans 2013-12-
31     

14 652,16 
kr  

Justering skuld till medlem    -100,00 kr  
Intäkter  2014      

Medlemsavgifter    
46 100,00 

kr  
Gåva    500,00 kr  
Ränta    72,90 kr  

Totala intäkter 2014    
46 672,90 

kr  
      
Utgifter tom 2014-02-26  antal pris   
Omkostnader    299,00 kr  
Totala  utgifter     299,00 kr  
      

Resultat inkl skuld 2014-02-26   
46 373,90 

kr  
      

Utgående Balans 2014-02-26 inkl skuld   
60 926,06 

kr  
      
      
Budget  1H 2014    Budgetuppföljning+prognos 
      
    2014-02-26  

Intäkter    SEK  
Medlemsavgifter 100x500 50000 

93 500 46100 
Anm. G Axelius 200, E Sommarin 
400 

Övriga intäkter 0 1 500 500 Anm. Gåva av Arne Jansson 
Ränta 0   72,9  
Summa intäkter 50000   46672,9  

      
Kostnader      
Lokalhyra  våren 18x2200 40000 18 2000 36000 prognos 
Priser våren 3000     
Omkostnader 7000   549 (webhotell,SEB,Medlemmar) 
Summa utgifter 50000   36549  
      
Resultat våren 2014 0   10123,9  
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Bilaga 2, Förslag om riktlinjer för uppskjutna partier 
 
2014-02-25 
Förslag om riktlinjer för uppskjutna partier 
Problemen som beskrivs nedan gäller främst torsdagsturneringen men kan i vissa delar 
eventuellt tillämpas även på onsdagsturneringen. 

1. Problemställning 

På grund av de ”liberala” regler vi har för turneringen (tendenslottning, rondfria dagar, etc.) 
uppstår successivt ett antal hängmatcher, i genomsnitt över 10 matcher under normalt fyra 
veckor innan majoriteten av dessa hängmatcher kan spelas på en rondfri dag. Erfarenheten 
visar att de matcher som inte spelas på närmast följande rondfria dag tenderar att bli 
”problem” och ibland orsak till ”konfliktungar” då spelarna inte kan enas om ett speldatum 
som båda kan acceptera. Tävlingsledningen har i ett antal fall tvingats spela rollen av medlare 
när parterna ”inte kunnat tala med varandra”. Härtill kommer att disciplinen att meddela 
förfall ibland är bristfällig något som inte underlättar tillvaron för tävlingsledningen/övriga 
spelare. 
Summa summarum: Vad som behövs är en uppstramning av disciplinen, tydligare regler och 
ökat ansvar från spelarna men kanske framför allt åtgärder för att reducera antalet 
hängmatcher. 

2. Diskussion 

Regler av typen ”den som orsakat hängmatchen ansvarar för överenskommelse om nytt 
speldatum” fungerar i de flesta fall tillfredsställande men är för generell för att lösa de 
tillfällen det blir problem. Vems ansvar är det om den förste spelaren kommer med ett antal 
förslag som den andre spelaren säger sig inte kunna acceptera. När går ansvaret över från den 
ena till den andre spelaren? Ultimativa regler (typ: här är tre förslag – acceptera något annars 
blir det förlust) riskerar att underblåsa en redan existerande oenighet. 
En intressant möjlighet som dykt upp för att reducera antalet hängmatcher är ett alternativ 
som alltfler internationella seriösa schacktävlingar tillämpar. Alternativet innebär att 
deltagarna erbjuds ett antal (vanligen två) frironder (utan att deltaga i lottningen till denna 
rond) och då ges en halv matchpoäng (d.v.s. som remi) i denna rond. Deltagaren måste 
anmäla utnyttjandet av denna möjlighet i god tid före rondens lottning och dessutom gäller 
normalt att denna typ av frirond ej kan utnyttjas i de två eller tre sista ronderna. Fördelen med 
detta är att ingen hängmatch uppstår och den ende spelare som berörs är den som begärt 
frironden. 

3. Förslag 

Följande föreslås gälla med omedelbar verkan 
• Vi betonar starkt (d.v.s. starkare än hittills) att det är spelaren som orsakat 

hängmatchen som är ansvarig för att nytt speldatum fastställs så snart som möjligt 
• Principen om ”frirond med remi” tillämpas omedelbart (fr.o.m. rond 8) med max 2 

frironder och ej under rond 10 och 11. 

 


