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Protokoll SrS nr 11, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 15 december klockan 13.00
Plats: Möte via Skype
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Kent Sahlin (KS), sekreterare
Anders Flärdh (AF), kassör
Meddelat förhinder: Peter Grönberg (PG), ledamot
1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer.
DI valdes till ordförande, KS till sekreterare och AF till justeringsman.
3. Mötets beslutsförhet.
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.
4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll fastställdes (SrS 10).
5. Fastställande av dagordningen.
Under övriga frågor (pkt 12) tillfördes en diskussion angående verksamhetsberättelse för
2020.
6. Coronapandemin.
Fortsatta restriktioner vad gäller fysiskt spel.
7. Ekonomi.
Styrelsen diskuterade kommande rekryteringskampanjer och avsättning i budget för detta.
Styrelsen enades om att avvakta beslut från Äldrenämnden om tilldelning av medel och att
vänta med mer aktiv medlemsrekrytering tills Coronapandemin tillåter fysiskt spel.
AF fick i uppdrag att kontakta Kjell Persson om information på hemsidan angående
medlemsavgiften för 2021
8. Aktiviteter under våren.
Distansundervisning via plattformen Zoom är under planering. Om tekniken fungerar
beräknas första start ske under januari med PeO Hesselborn som undervisare.
Undervisning/utbildning via e-post kommer att fortsätta som tidigare.
Under våren kommer Bergerturneringar via plattformen Lichess genomföras på nätet på
liknande sätt som under hösten.

2(2)

9. Inbjudan om deltagande i projekt med generationsspel.
SrS har fått en inbjudan att delta i ett utvecklingsprojekt med undervisning och schackspel
mellan pensionär och barnbarn. Initiativet kommer från Jesper Hall, Stockholms
Schackförbund. Styrelsen ställer sig positiv till SrS deltagande i projektet.
10. Rapport från Stockholms Schackförbunds höstkongress.
AF rapporterade från mötet som skedde digitalt. I verksamhetsplanen för 2021 fanns ett
förslag om att budgeten skulle omfatta medel för medlemsvärvning vilket kan vara av
intresse för SrS.
11. Lag DM i blixtschack
Björn Löwgren har avböjt att vara lagledare pga svårigheter att ställa upp med ett
konkurrenskraftigt lag. Styrelsen beslutade att SrS avstår från deltagande.
12. Övriga frågor.
KS fick i uppdrag att utforma ett utkast till Verksamhetsberättelse till nästa möte.
DI fick i uppdrag att kontakta valberedningen angående kommande val vid årsmötet.
13. Kommande möten och avslutning av mötet.
Kommande möten, som sker via Skype:
12 januari kl. 13.00
16 februari kl. 13.00
16 mars kl. 13.00
Ordförande avslutade mötet.
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