Protokoll från styrelsemöte nummer 10/2021
med Seniorschack Stockholm (SrS) den 2021-11-30
1. Ordförande Dan Israel (DI) öppnade mötet.
2. Till sekreterare för mötet valdes Bosse Steiner (BS). Till justeringsman valdes Anders
Flärdh (AF).
3. Fråga om mötets beslutsförhet: Tre ledamöter närvarande (DI, AF, BS). Leif Hållstedt
och Peter Grönberg hade meddelat förhinder.
4. Föregående protokoll., nummer 9, lades till handlingarna och finns att läsa på
hemsidan.
5. Dagordningen fastställdes, med tillägg av en punkt: StSF:s höstkongress.
6. Kassören AF redogjorde för klubbens ekonomi. Den är god.
7. Medlemmar. 101 medlemmar har nu betalat avgift för 2021. Totalt sedan före
pandemin har SrS tappat 21 medlemmar men 20 har tillkommit.
8. a) Medlemsvärvning fortsätter oförtrutet. Härvid gör Helge Bergström förtjänstfulla
insatser genom sitt engagemang för klubben på Rioträffen. Klubben kan i nuläget dock
endast ta emot minst dubbelvaccinerade personer, vilket bromsar tillströmningen en
aning.
b) Julfest. Onsdagen den 8 december äger julfesten rum i Schacksalongen. Preliminärt
har AF bokat för 40 personer.
c) Lag-DM. SrS har denna säsong endast ett lag anmält.
d) SrS har även ett lag med i Stockholmsserien. Problemet med att en spelare inte var
spelklar i första omgången är åtgärdat.
e) Rioträffen. Måndagar klockan 10–12 har SrS tillgång till konferensrummet. 5–10
medlemmar besöker Rio varje gång, för att spela schack under lättsamma former samt
för att emellanåt lyssna till föreläsningar. Vi räknar med att upprätthålla denna tid
även för 2022.
f). Onsdags- och torsdagsturneringarna spelade sina sista ronder den 1 respektive 2
december. En hängmatch i seniorserien klass 3 återstår, som spelas den 2 december.
g) Årsmötet. Datum fastställdes till tisdag den 2022-02-22. Då kommer en tyst minut
att verkställas för att hedra de medlemmar som avlidit under 2021.
Verksamhetsberättelsen författas av DI och Leif Hållstedt (LH).
BS fick i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan för 2022, som skall vara klar senast
2021-12-20.
h) Budget. Arbetet påbörjas inom kort av AF och skall avhandlas vid nästa
styrelsemöte.
i) Nästa styrelsemöte bestämdes till den 18 januari 2022 klockan 12.30 digitalt över
Zoom.
9. Övriga frågor.
a) BS utsågs till SrS representant vid Stockholms Schackförbunds höstkongress den 9
december.
b) DI berättade om projektet ”Vi spelar ihop”, som syftar till att personer 65+ ska

kopplas samman för att spela med sina barnbarn över nätet. DI representerar härvid
SrS.
10. DI avslutade mötet.
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