Stockholms Schacksällskap

Styrelsemöte 31 maj 2012 kl. 19.00

Deltagande: Stefan Lindh, Ted Gemzell, Robert Spångberg, Michael
Wiander och Peter Carlsten.
Förhinder: Lars Dock, Mikael Helin.

1. Seniorverksamheten. Stefan Lindh inledde med att framföra att han
tycker Robert Spångberg och Anders Öhlund sköter klubbverksamheten
mycket bra. Robert berättade att nu återstår i stort sett bara Sällskapets
Rapid Count Down den 5 juni. Höstprogrammet är under utarbetande och
kommer att innehålla någon nyhet. En blixtturnering där man blir
utslagen efter ett antal förlorade poäng och som slutar med final mellan
de två bästa är en tävling som vi skulle kunna testa någon kväll. Ett
önskemål är också att få till stånd en ELO-turnering med titelhållare för
att locka elitspelare och för att ta upp konkurrensen med andra klubbar.
Robert skissar på kostnader och intäkter för en sådan turnering. F.ö. har
vi fått några nya seniormedlemmar den här säsongen.
2. Lagspelet. Peter Carlsten konstaterade att vi kan lägga en mycket bra
säsong till handlingarna, med avancemanget till Superettan i allsvenskan
som det främsta resultatet. Det kommer att bli tufft att hålla sig kvar där,
eftersom fyra lag av tio åker ur. Förra gången vi spelade i Superettan –
för tre år sedan – tog vi 36 av 72 möjliga partipoäng men åkte ändå ur.
Vi har förhoppningsvis ett något bättre lag den här gången, och
möjligheterna att hänga kvar måste betraktas som ganska hyfsade. F.ö.
blir det inga förändringar för våra lag i allsvenskan och lag-DM.
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3. Riltonfonden. Stefan berättade att nästa års utdelning till SSS blir lite
högre än vanligt, drygt 200 000 kronor. Året därpå blir det dock betydligt
lägre. Utdelningarnas storlek beror på börsens svängningar. Riltonfonden
har valt en ny ordförande, och efter lottdragning utsågs bankens
representant till ordförande.
4. Plaketterna. Tjugo personer har hittills erhållit klubbens plakett för
förtjänstfulla insatser. Vi har ca 20 plaketter kvar. Peter beställer 50 nya
plaketter medan verktyget som plaketterna tillverkas av fortfarande finns
kvar.
5. Juniorverksamheten. Michael Wiander berättade att Nina Blazekovic
slutar som tränare i och med denna säsong. Luis Couso fortsätter i
mindre skala med att träna elitgruppen en gång i veckan. Klubben
förhandlar med en välkänd svensk elitspelare som ny huvudtränare för
våra juniorer. Ted, Stefan och Michael W räknar på budget för detta.
Michael W berättade att kommande helg spelas finalen i Schack4:an.
Våra juniorer kommer att ha nya tröjor märkta med ”Schackademien” –
en ordlek på Lilla Akademien och Stockholms Schacksällskap på
framsidan och klubbmärket på baksidan.
Vårt lag kom på en mycket hedrande andraplats!! (Noterat efter
styrelsemötet.)
6. Ekonomi. Ted Gemzell berättade att kostnader och intäkter följer plan.
Vi sparar överallt där vi kan. Börsvärdet på våra värdepapper är f.n. ca
830 000 kronor.
7. IT. Hemsidan är bra, men kan bli bättre. Förbättringsförslag kan mailas
till Lasse Dock, som brukar kunna fixa det mesta till belåtenhet.
8. Vårkongressen. Stockholms Schackförbund håller ordinarie vårkongress
den 18 juni 2012. Efter den senaste tidens turbulens med ordförandens
representationskostnader är kongressens huvudpunkt om ordföranden,
kassören och övriga styrelsen kommer att beviljas ansvarsfrihet.
Styrelsen diskuterade olika tänkbara scenarier, och hur vi bör förhålla oss
till dessa. Stefan kommer att vara klubbens representant på kongressen.
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9. Kommande styrelsemöten.
Torsdagen den 30 augusti 2012 klockan 19.00 hos Frisörföretagarna.
Torsdagen den 8 november 2012 klockan 19.00 hos Zengun.
Tisdagen den 18 december 2012 klockan 17.00 på Salongerna (innan
avslutningen)

Stockholm den 31 maj 2012

Justeras:

Peter Carlsten, sekreterare

Stefan Lindh, ordförande
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