EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Alf Wendelin
Sundwallsvägen 1
10650 EKENÄS

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Ekenäs
28.09.2017

Plats:
Ekenäs Schackklubbs spellokal
Tid:
28.09.2017 kl. 18.00
Närvarande: Rabbe Ståhlberg, Tommy Öberg, Viktor Enberg, Tage Ekberg och Alf Wendelin.

§
1.

Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade mötet kl. 18:00,21.

2.

Betalar klubben representation-sbytes-avgifterna till KarjURA för FSF:s lagserier?
Klubben betalar avgifterna för Rabbe, Viktor, Tage och Leif, summa 40,00 euro.

3.

Klubbens internet-hemsida kapades. Finansierar klubben upprättandet av en ny hemsida?
Klubben betalar för en ny hemsida, avgift ca. 100,00 euro / år.

4.

Deltar klubben i FSF:s Seuratoimintapäivä 07.10.2017 och Årsmöte 29.10.2017?
Nej!

5.

Bankavgifterna är en stor avgiftspost för klubben. Vad kan vi göra för att minska på utgiften.
Vi tar upp ärendet på nytt i december 2017, då avtalet går ut till årsskiftet.

6.

Viktor föreslog att vi anhåller från Sparbanken om verksamhetsbidrag på 150,00 euro.
Styrelsen tackade Viktor för det goda förslaget, och Viktor lovade skriva ansökan.

11.

Ordförande Rabbe Ståhlberg avslutade mötet kl. 18.37,44.

Ordförande Rabbe Ståhlberg

Sekreterare Alf Wendelin

Bilaga: Ansökan om verksamhetsbidrag till Ekenäs Sparbank

Bilaga: Ansökan om verksamhetsbidrag till Ekenäs Sparbank

From: Viktor Enberg
Sent: Thursday, September 28, 2017 9:27 PM
To: malena.danskanen@sparbanken.fi
Subject: Ansökan om understöd

Hej Malena,
Nedan vår ansökan om föreningsunderstöd.
Ekenäs Schackklubb r.f. strävar kontinuerligt till att främja schackintresset hos unga i regionen.
Detta har vi gjort bl.a. genom att delta i arrangemangen av Raseborgs årliga skolmästerskap i schack
som i år lockade 60 skolelever. Vi har även deltagit i ungdomsmässor som ordnats i Raseborg.
Ett problem är dock utrustningen och i vårt fall främst schackklockor. Våra klockor börjar bli slitna
(de har använts i mer än 10 år) och alla fungerar inte längre som de skall. Därför ansöker vi om
ett understöd på 150 € för att köpa några nya schackklockor och annat material så att vi kan
upprätthålla verksamheten som tidigare.
Ett eventuellt understöd skulle betalas till Ekenäs Schackklubbs konto FI62 4170 0010 0297 14.
Med vänliga hälsningar
Viktor Enberg
Kassör i Ekenäs Schackklubb r.f.

