Stockholms Schacksällskap
Styrelsemöte 20 februari 2014 kl. 18.00
Deltagande: Stefan Lindh, Ted Gemzell, Robert Spångberg, Mikael Helin,
Michael Wiander och Peter Carlsten.
Förhinder: Lars Dock.
1. Seniorverksamheten. Robert Spångberg meddelade att vi har fler
deltagare i årets öppna Schweizer-KM än på länge, 71 st. Det är givetvis
mycket glädjande. Delvis kan det bero på de slopade entréavgifterna.
Flera har emellertid inte betalat medlemsavgiften. Robert kommer att
skicka ut ett mail till dessa. Diskuterades sedan hur vi ska kunna locka
starkare spelare till våra turneringar. Robert och Michael Wiander
funderar vidare på detta. Anders Öhlund slutar som tävlingsledare efter
vårturneringen. Eventuellt kan Lars Dock ta över efter honom om han
fortfarande är anställd i klubben. Detta avgörs i april. Stefan Lindh
kommer att kontakta Arbetsförmedlingen för att få ett närmare besked.
F.ö. var analyskvällen med Ulf Andersson den 18 februari 2014 mycket
uppskattad och välbesökt. Vi ska försöka få till flera sådana övningar
framöver inklusive juniorträning, gärna i kombination med att Ulf också
spelar i lag-DM för oss.
2. Lagspelet. Stockholms SS slutade på en hedrande tredjeplats i lag-DM
2013/14 efter Rockaden och Kungstornet, men klart före Wasa, Farsta
och Solna. I sista ronden debuterade Ulf Andersson på första bordet i vårt
A-lag. Han vann i 18 drag mot Mikael Jonsson, Solna. Nytt lag i
Elitdivisionen nästa säsong blir Kristallen på Solnas bekostnad. Både Aoch B-laget spelar ödesmatcher i kommande rond i Allsvenskan i sina
respektive divisioner för eventuell serieseger respektive att inte åka ur.
Klart är dock att tredjelaget hänger kvar i sin division. Mikael Helin
meddelade att det lutar åt att klubben anmäler ytterligare ett lag i
allsvenskan, samtidigt som vi tar bort ett lag i Stockholmsserien.
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3. Juniorverksamheten. Framgångar blandas med motgångar. Vi har en
bra elitträning, men vi måste fundera på hur vi ska få tillbaka bredden.
Enligt Michael W är föräldrarna nyckeln till detta. Det är emellertid svårt
att diskutera juniorverksamheten utan Lars Docks närvaro. Styrelsen ska
försöka få till ett extra möte med Lasse snarast möjligt.
4. Ekonomi. Ted Gemzell meddelade att läget är stabilt. Vi har 972 000
kronor i ”portföljen” och 300 000 kronor i kassan f.n. Årets resultat pekar
mot +/- noll.
5. Årsmöte. Klubben håller årsmöte 22 april 2014. Verksamhetsberättelsen
måste bli klar inom ett par veckor. Stefan kommer att skicka ut förra
årets VB till alla i styrelsen som underlag för årets berättelse. Vi får sedan
skicka in våra bidrag till honom inom respektive ansvarsområde.
6. IT/Hemsidan. Fungerar i stort sett bra, men under vissa rubriker måste
alla hjälpas åt att bidra med innehåll. Sedan undrar vi vart klubbens
logga har tagit vägen?
7. 150-årsjubiléet 2016. Stefan har tagit fram en första kalkyl till en
jubiléumsturnering. Med tanke på helgdagar skulle tävlingen kunna
spelas mellan 30/4 och 8/5 2016. Vi siktar på nio ronder med en rond per
dag. Ekonomiskt kalkylerar vi med en kostnad på ca 450 000 kronor,
varav klubben bidrar med hälften. Stefan kommer att försöka boka lokal
innan sommaren och Michael W och Robert åtar sig att tillsammans ta
fram en folder (dubbelvikt A4) om tävlingen, som vi ska kunna sprida på
olika sätt till presumtiva deltagare, bl.a. redan vid Schack-SM i sommar.
Vi kommer också att på ett tidigt stadium försöka få med ett par riktigt
högrankade stormästare som dragplåster.
8. Övriga frågor. Robert kommer att skicka ut ett förslag till diplom till
Berndt Söderborg, där vi tillsammans får hjälpas åt med att fylla i årtal
och annat som bör vara med.
9. Kommande styrelsemöte.
Vi träffas nästa gång tisdag 22 april 2014 klockan 17.00 (innan årsmötet)
i Salongerna.
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Stockholm den 20 februari 2014

Justeras:

Peter Carlsten, sekreterare

Stefan Lindh, ordförande
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