
Protokoll från styrelsemöte Stockholms Schackveteraner nr 5/2012 

 

Tid: 31 oktober 2012  

Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C  

Närvarande: Lennart Levin (ordförande) 

Welam Welamsson (sekreterare) 

Hans Weström (kassör) 

Kjell Persson (spelledare) 

Lars-Erik Åberg (spelledare) 

Uno Karlsson (vice spelledare) 

 

LL 

WW 

HW 

KP 

LEÅ 

UK 

Frånvarande: ---  

Adjungerade: Arne Jansson (revisor) 

Erik Sommarin (valberedningen) 

Roland Windal (valberedningen) 

 

AJ 

ES 

RW 

 

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet 

var beslutsmässigt. 

 

2) Protokoll från föregående möte (den 11 oktober) 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

3) Godkännande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

4) Ekonomi 

Kassören Hans Weström (HW) rapporterade att klubben nu har ett bankgirokonto (111-

1038) knutet till ett transaktionskonto på SEB samt att nya utgifter för plaketter för 

onsdagstävlingen och för 4 nycklar tillkommit med totalt 799 kr. Vidare kommer vi att 

faktureras 12.000 kr för lokalhyran. Vad gäller Tysklandsresan så hade han inte fått 

kontakt med vare sig Lucia Åkerlund eller Bengt Wahlund 

 

5) Frågor/förslag att diskutera 

 

a) Simultanmatch mot Ulf Andersson (UA) 

 

Styrelsen beslöt att Uno Karlsson (UK) kontaktar UA för att informera sig om UA’s 

tillgänglighet och ekonomiska krav. 

 

b) Ålandsutbytet 

 

Styrelsen beslöt att Lennart Levin (LL) kontaktar Åland igen. 

 

c) Snabbschackmästare 

 

Styrelsen beslöt att anordna ett mästerskap snabbschack under våren 2013. Tävlingen 

ska ta en onsdag och efterföljande torsdag i anspråk. Partierna ska spelas i 2 x 25 

minuter. 

 



d) Klubbvärdar 

 

Styrelsen beslöt att det får bli valberedningens uppgift att leta kandidater. 

 

e) Klubbmästare (för samordning av avslutningsdagarna mm) 

 

Styrelsen beslöt att uppdra åt valberedningens sammankallande Erik Sommarin (ES) 

att finna en sådan. 

 

f) Adjungering av medlemmar för vissa projekt 

 

Styrelsen konstaterade att detta både kan och bör göras. 

 

g) Medlems- och startavgifter 

 

Styrelsen uttalade sig att föregivet dokument av Lars-Erik Åberg (LEÅ) var bra och 

ska användas. 

 

h) Principer för betalning av medlems- och startavgifter 

 

Styrelsen beslöt att använda av LEÅ föregivet dokument. 

 

i) Betänketid i våra tävlingar 

 

Styrelsen beslöt att på onsdagar spelar klass 1 och 2 med fishertid och klass 3 och 4 

på det gamla sättet, 2 x 2 timmar samt att på torsdagar spelar klass 1 med fishertid och 

klass 2 på det gamla sättet. 

 

j) SCT-turneringen i maj 2013; vårt engagemang 

 

Styrelsen beslöt att subventionera varje klubbmedlem, som anmäler sig till och 

fullföljer tävlingen, med ett bidrag till startavgiften om 200 kr, att tas ut i efterskott. 

 
6) Årsmöte 2013 – ansvariga för produktion av dokument 

 

Styrelsen beslöt att samtliga dokument enligt nedan ska vara klara senast torsdagen den 6 

december för utskrift och distribution till medlemmarna den 13 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Ansvarig 

Verksamhetsberättelse  Welam Welamsson  

Ekonomisk berättelse Hans Weström 

Revisionsberättelse  Arne Jansson 

Valberednings rapport  Erik Sommarin  

Tävlingsverksamheten  Kjell Persson 

Betalningsprinciper  Lars-Erik Åberg 

  



7) Verksamheten 2013 
Styrelsen diskuterade verksamheten utan att fatta några beslut. Frågan bordlades.  

  

8) Övriga frågor 

  
Welam Welamsson (WW) rapporterade att Nida Catering avböjt vår offertförfrågan 

avseende den 13/12. 

 

Styrelsen beslöt att WW undersöker andra alternativ. 

 

Avslutningen den 13 december 

 

Styrelsen beslöt att förfara som senast, d.v.s. Lars Hörling (LH) köper in två flaskor 

kryddat och en flaska okryddat brännvin till avslutningsfesten. För detta får LH ett 

förskott på 1000 kr. WW ordnar med öl. WW kontaktar LH i frågan. 

 

9) Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 6/12 efter spelet. 

 

10) Mötets avslutande 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

  

 

Welam Welamsson   Lennart Levin 

 


