
Protokoll från styrelsemöte nr 2/2015 i Seniorschack Stockholm 2015-03-04 
 
Närvarande: Welam Welamsson(ordf), Mats Bergsten, Hans Weström(kassör), Per Åhlin(sekr),  
Rolf Ekengren 
Meddelat förhinder: Helge Bergström 
 
1. Mötets öppnande.  
 Mötet öppnades av ordföranden 
  
2. Rekonstitution 
 Arina Mossiaguine avgick på egen begäran från styrelsen vid arbetsmötet den 18 februari 2015. 

Styrelsen anser Per Åhlin vara utsedd till ledamot, oavsett årsmötesprotokollets lydelse. Dels avsåg 
valberedningen att föreslå Per men förväxlade namn, dels har medlemmarna enhälligt godtagit Per 
som ledamot i styrelsen vid två speldagar. Revisorn är förhandsinformerad. 
 
Beslutades om omkonstituering av styrelsen enligt följande: 

• Welam Welamsson, ordförande 
• Per Åhlin, sekreterare, ersätter Mats Bergsten som avgått som sekreterare på egen begäran 
• Hans Weström, kassör 
• Helge Bergström, ledamot 
• Mats Bergsten, ledamot 
• Rolf Ekengren, ledamot 
 

  
3. Genomgång och godkännande av agendan 
 Agendan granskades och godkändes. 
  
4. Genomgång av föregående mötes protokoll 
 Protokollet granskades. Beslutades att ett felaktigt personnummer på Welam Welamsson under 

rubriken firmatecknare ska justeras. Inga andra synpunkter framfördes. Protokollet lades till 
handlingarna.  

  
5. Kassören har ordet 
 Hans Weström redogjorde för den aktuella ekonomiska ställningen. Ekonomin bedömdes som 

tillfredsställande. 
  
6. Våra roller, vem gör vad, hur arbetar vi, vårens checklista, uppföljning från föregående 

arbetsmöte 
 Diskuterades ifall det enligt checklistan skulle vara styrelsens ansvar att ordna utbildningar till 

medlemmarna eller ej. Beslutades ta upp frågan vid kommande arbetsmöte. Diskuterades även om 
föreningen skulle dela ut några prissummor och om punkten årets parti skulle finnas kvar på listan. 
Inga beslut fattades. 

  
7. Beslut om dagar för vårlunch och avslutning 
 Beslutades att ordna vårlunch och avslutning onsdagen 20 maj. 
  
8. Beslut om att skaffa föreningsnummer 
 Beslutades att föreningen ska ansöka om organisationsnummer. 
  
9. Beslut om täckande av styrelsemedlemmarnas småutgifter för klubbens räkning 
 Efter diskussioner beslutades bordlägga punkten till ett kommande arbetsmöte.  
  
10. Nyckelfrågan 
 Per kontaktar den förra styrelsen och tar reda på vilka som har nycklar. 



11. Stadgeändring 
 Beslutades genomföra den ändring av §11 i stadgarna som beslutades vid årsmötet 15 januari 2015. 

Punkt 9 ”Styrelsens ansvarsfrihet” ändras till ”Fastställande av resultat- och balansräkning samt 
beviljande av styrelsens ansvarsfrihet”.  

  
12. Medlemsavgifter 2016 
 Bordlades. 
  
13. Schackinternat/resa 
 Beslutades lämna ut en enkät till medlemmarna för att undersöka intresset. 
  
14. Dokumentera och anslå klubbens regler 
 Beslutades att styrelsen ska försöka formulera ordningsregler för speldagarna i schacksalongerna. 
  
15. Stege 
 Beslutades inte skapa någon stege. De som vill bli medlemmar mitt i en speltermin kan hänvisas till 

att delta i torsdagsgruppen för resten av terminen.  
  
16. Möte med kaféet 
 Styrelsen hälsade på Eivor, Tarja och Sonja.  
  
17. Hälsa på Wanna Hermansson 
 Wanna Hermansson var inte närvarande. 
  
18. Hälsa på Elias du Halde och Per Einar 
 Elias du Halde var sjuk. Styrelsen hälsade på Per Einar. 
  
19. Hemsidan mm 
 Punkten bordlades eftersom Kjell Persson inte var närvarande. 
  
20. Datum för start av höstterminen 
 Punkten bordlades 
  
21. Ställföreträdande spelledare på torsdagar 
 Punkten fordrade ytterligare diskussioner och bordlades på grund av tidsbrist. 
  
23. Datum för kommande möten 
 Beslutades om ett arbetsmöte torsdagen 26 mars efter avslutat schackspel. 

Beslutades om ett styrelsemöte fredag 11 september, preliminärt ett heldagsmöte hos Welam på 
Torö. 

24. Övriga frågor 
 Beslutades kontakta Stockholms Schackförbund angående kostnaden för att Seniorschack använder 

kopiatorn i schacklokalen. 
Beslutades att vid kommande arbetsmöte ta upp frågan om eventuellt arbetsgivaransvar för Per 
Einar och Elias du Halde. 
Beslutades ta upp frågan om marknadsföring under sensommaren i syfte att söka nya medlemmar 
till höstens start. 

  
25. Mötet avslutas 
 Mötet avslutades av ordföranden 
  
  
 Per Åhlin                                                            Welam Welamsson 
 Sekreterare                                                                          Ordförande 
 


