Stockholms Schacksällskap

Styrelsemöte 30 augusti 2012 kl. 19.00

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

1. Sven-Gunnar Samuelsson. Stefan Lindh berättade att Stockholms
Schackförbunds styrelse har stängt av Sven-Gunnar Samuelsson från
Salongerna och från tävlingar som arrangeras av Stockholms
Schackförbund. Någon motivering till beslutet har inte lämnats. Beslutet
kan ifrågasättas vad gäller tävlingar som arrangeras av Stockholms
Schacksällskap som hyresgäst i Salongerna. I princip betyder detta att
Sven-Gunnar kan spela i alla schackklubbar i Sverige – utom just
Stockholms SS! Något märkligt. Vi kommer att begära en förklaring av
förbundsstyrelsen.
2. Nya plaketter. Peter Carlsten har beställt 50 nya förtjänstplaketter. De
kommer att levereras inom den närmaste månaden.
3. Prisklockor. Klubben har vunnit två digitalklockor för insatserna i lagDM förra säsongen. Peter tipsade om att vi skulle kunna dela ut klockorna
som priser i någon tävling. Klockorna finns i vårt skåp på Salongerna.
4. Egen klubblokal? Stefan Lindh aktualiserad ånyo idén att klubben
kanske bör skaffa en egen klubblokal. Det är dyrt att spela i Salongerna…
Frågan bordlades tills vidare.
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5. Medlemmar. Bengt Hammar är från och med denna säsong ny medlem i
klubben. Han är en välkommen förstärkning i både allsvenskan och lagDM. Mats Bergqvist och Lennart Evertsson har lämnat klubben.
6. Tävlingsverksamheten. Robert Spångberg berättade att
spelprogrammet är utsänt och ligger på vår hemsida. Hösttävlingen är
delvis ny för i år. Till nästa år planerar vi att parallellt med det vanliga
programmet arrangera en ”superturnering” för högre rankade spelare.
7. Lagspelet. Förstalaget i allsvenskan spelar i år i Superettan och inleder
med ett dubbelmöte i Göteborg lördag-söndag 20-21 oktober 2012. Det
blir tågresa t/r och en hotellövernattning. Slutspelet arrangeras i Västerås
i mars 2013 och innebär ny tågresa samt två hotellövernattningar. Övriga
matcher spelas i Stockholm. Andralaget har en bortamatch mot ett
gotländsk lag, som gärna spelar matchen på Salongerna i stället. Som
kompensation vill gotlänningarna ha mellanskillnaden mellan den kostnad
som vi skulle ha haft vid en bortamatch och de kostnader som
hemmamatchen för med sig. Det skulle preliminärt innebära 1 500 –
2 000 kronor till gotlänningarna. Vi accepterar givetvis dessa villkor.
8. Juniorverksamheten. Vi har just nu 58 betalande juniormedlemmar.
Verksamhet bedrivs i Salongerna måndagar och tisdagar samt en
elitträning (talanggruppen) på torsdagarna. Dessutom har vi Lilla
Akademin på lördagarna. Närmaste externa tävlingar för juniorerna är
Västerås Open i september och Skol-SM i Norrtälje i oktober. Michael
Wiander berättade att klubben har sponsrat talanggruppens resa till Prag.
Vi har också tagit fram ett nytt träningsmaterial. SSS har sökt bidrag hos
Stockholms Schackförbund för ett pilotprojekt med en ny tränare. Beslut
kommer att tas på förbundets styrelsemöte den 12 september 2012. Det
gäller i första hand en tremånadersperiod.
9. IT. Hemsidan har blivit mycket bra. Några har lärt sig att logga in och
bidra med uppdateringar m.m. Lars Dock kommer att lära ut
handgreppen till flera vid tillfälle.
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10. Ekonomi. Ted Gemzell berättade att ungefär 50 seniorer och 70 juniorer
har betalt medlemsavgiften. Robert och Ted kollar av vilka fler som borde
betala avgiften. Börsvärdet på våra värdepapper ligger kvar på drygt
800 000 kronor. I övrigt följer kostnaderna budget och vi har ungefär
70 000 kronor i kassan f.n.
11. 150-årsjubiléet. Vi siktar på att arrangera två minnestävlingar med
inbjudna elitspelare för seniorer resp. juniorer år 2016. Dessutom
kommer vi att bjuda in till en stor fest för våra medlemmar. Vi
återkommer angående närmare detaljer om detta.
12. Kommande styrelsemöte. T
Torsdagen den 8 november 2012 klockan 19.00 hos Zengun.

Stockholm den 30 augusti 2012

Justeras:

Peter Carlsten, sekreterare

Stefan Lindh, ordförande
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