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Protokoll SrS nr 10, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 24 november klockan 13.00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Kent Sahlin (KS), sekreterare
Anders Flärdh (AF), kassör
Peter Grönberg (PG), ledamot

1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer.
DI valdes till ordförande, KS till sekreterare och PG till justeringsman.
3. Mötets beslutsförhet.
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.
4. Föregående protokoll.
Inga kommentarer till föregående protokoll (SrS 9).
5. Fastställande av dagordningen.
Under punkt 6 tillfördes en punkt om det kommande årsmötet. Dagordningen fastställdes
därefter.
6. Coronapandemin.
a) Coronapandemin påverkar möjligheten hålla årsmötet enligt den i stadgarna angivna
tidsramen (februari). Styrelsen diskuterade möjligheten till att anordna mötet digitalt, men
enades om att det inte var lämpligt då många medlemmar saknar erforderliga tekniska
förutsättningar. Styrelsen beslutade att, om inte situationen förbättras, kommer årsmötet
att skjutas upp och anordnas när så är möjligt.
b) Coronapandemin har begränsat klubbens verksamheten under året och på föregående
styrelsemöte beslutades om en kraftigt reducerad medlemsavgift för nästkommande år.
Det är f.n. oklart när fysiskt schackspel kan äga rum på salongerna vilket medför att
medlemsavgiften kan sänkas ytterligare. Styrelsen återkommer med förslag till årsmötet
om storlek och tidpunkt för inbetalning av medlemsavgiften.
7. Ekonomi.
Inga förändringar.
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8. Aktiviteter under våren.
a) Styrelsen enades om att försöka anordna distansundervisning under våren med den
digitala plattformen Zoom. AF fick i uppdrag att diskutera förutsättningarna med P-O
Hesselborn.
b) Styrelsen enades om fortsatt tävling via plattformen Lichess och att nya tävlingsformer
skulle provas
9. Inbjudningar från Stockholms Schackförbund.
a) Information om Stockholmsmästerskapet 2020 och 2021 skall annonseras på hemsidan
(DI).
b) Klubben har fått inbjudan om att delta i lag-DM i blixtschack, som sker online. Styrelsen
enades om att SrS skall delta och att Björn Löwgren är lämplig som lagledare.
c) Styrelsen utsåg DI till SrS representant på Stockholms Schackförbunds årsmöte.
10. Stöd och sponsring.
Styrelsen har skickat in en ansökan om föreningsstöd till Äldrenämnden Stockholms Stad.
SrS söker pengar för att täcka föreningens hyreskostnad. Beslut förväntas komma under
Äldrenämndens nästkommande möte (16 december).
11. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
12. Mötet avslutades.
Nästa möte blir den 15 december klockan 13.00 och sker via Skype. Ordförande avslutade
därefter mötet.
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