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Protokoll från styrelsemöte nr 3 i Seniorschack Stockholm 2016 

 

Tid: 2016-09-16  

Plats: Verkarö 

 

Närvarande: 

Welam Welamsson, ordförande 

Veine Gustavsson, sekreterare 

Per Åhlin, kassör 

Helge Bergström 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Genomgång och godkännande av agendan 

 

Agendan godkändes. 

 

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

4. Sekreteraren har ordet 

 

Sekreteraren hade inget att rapportera. 

 

5. Kassören har ordet 

 

Kassören redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Budgeten är 

underbalanserad och måste åtgärdas på sikt. 

 

6. Aktivitets och tävlingsledarna har ordet 

 

Från klubbens aktiviteter fanns inget att rapportera. 

 

7. Salongerna 

 

Inget att rapportera. 
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8. Rioträffen 

 

Inget att rapportera.  

 

9. Höstens kalendarium/checklista 

 

Frågan om lunch (catering) eller fika (kaffe och tårta) i samband med 

säsongsavslutning togs upp. Per och Helge undersöker intresset hos 

medlemmarna. 

  

 

10. Inträffade händelser för styrelsen att ta ställning till 

 

Det har inträffat att personer som inte är välkomna kommit in i spellokalen. 

Därför kan det vara motiverat att installera ett system för inpasseringskontroll. 

Welam diskuterar detta vidare med förbundet. 

 

11. Kommande möten 

 

Vi bestämde tider för styrelsemöten: 19/10, 10/11, 8/12 och vecka 3, 2017 och 

arbetsmöten den 5/10 och 3/11. 

 

12. Övriga frågor 

 

12.1 Frågan om ELO tas upp på medlemsmöte den 13/10. 

 

12.2 Stadgarna behöver omarbetas. Förslag har tagits fram av Per. 

Frågan tas upp på nästa möte. 

 

12.3 Rutinerna för inbetalning av medlemsavgiften behöver skärpas. Per har 

skrivit ett förslag som styrelsen tar upp på nästa möte. 

 

12.4 Lokalhyran togs upp till diskussion. Vi kommer att undersöka om det går 

att sänka hyran. 

 

12.5 Seniorboendet på Bobergmansgatan 4 har visat intresse för verksamhet 

liknande den på Rio. Helge undersöker om det finns tillräckligt intresse för detta. 
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12.6. Elias har fått sitt förordnande förlängt 6 månader 

 

12.7 Mötet beslutade om ersättning 1000:- till Helge för telefon och 

resekostnader i egenskap av tävlingsledare.  

 

13. Hemsidan, matrikeln samt rating 

Hemsidan diskuterades. 

 

 

 

14. Mötet avslutas 

 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

Veine Gustavsson  Welam Welamsson 

Sekreterare   Ordförande 

 

   


