
Protokoll SrS nr 11, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid:  2022-11-17 kl 16.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare 
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS)
Göran Björkdahl (GB)
Lars-Johan Andersson (LJA).  Adjungerad punkt 6.

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2 Val av mötesfunktionärer
GB valdes till justeringsman. 

3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då hela styrelsen var närvarande.

4 Föregående protokoll nr 10
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes. 

6 Hemsidan
LJA redovisade arbetet med övertagande av ansvaret för hemsidan. Styrelsen framförde sin 
tacksamhet att LJA ställt upp och på ett föredömligt sätt administrerat hemsidan under hösten. 
Diskuterades eventuella förändringar långsiktigt såsom att tillhandahålla föreläsningar digitalt för 
medlemmar. Beslöts att LJA skulle fundera över eventuella behov av kommande förändringar och 
att han skulle adjungeras till styrelsemötet i januari. 

7 Ekonomi 
AF föredrog lägesrapport beträffande föreningens  ekonomi.  Antalet medlemmar har ökat till 118 
varav ca 9%  är kvinnor. Således en markant ökning både av antalet medlemmar och andelen 
kvinnor.

8 Aktiviteter
- Pågående tävlingsverksamhet. Onsdags- och torsdagsturneringarna fortgår enligt plan. I 
Stockholmsserien har två ronder spelats och bägge lagen har vunnit sina två matcher. Även i
Lag-DM har SrS två lag och även här har två ronder spelats och där har förstalaget vunnit en match.
I Lag-DM i blixt deltog SrS med ett lag. Lagledare för laget var Göran Björkdahl.  Styrelsen ser det 
som mycket positivt på att vi deltar så aktivt i lagmatcher och tycker att det är kul att det går så bra.



- Inget att rapportera från tävlingskommittén.
- Tisdagsverksamheten kommer att pågå hela november månad. Nästa tisdag har PO ett föredrag 
och den 29 november kommer Bengt Hammar att föreläsa.
- Rio. Även verksamheten på Rio kommer pågå november ut. Björn Löwgren fortsätter 
föreläsningsserien om öppningsteori.
- Nybörjargruppen PRO.  Aktiviteten uppskattas av deltagarna. Beslutades att vi skulle fortsätta 
höstens verksamhet hela november månad. Beslutades också att fortsätta verksamheten på våren 
och att vi preliminärt skall starta under vecka 3.
- Julfest. Datum för julfest ändras till 14 december. AF presenterade offerter från ett cateringföretag 
Beslutades att Festkommittén får besluta om vilket av alternativen som ska väljas. 

9 Planering årsmöte 
Planeringen av årsmötet fortgår enligt plan.

10 Övriga frågor
- Start av verksamheten i vår. Beslutades att verksamheten om möjligt skulle starta i vecka 3. DI tar 
kontakt med Stockholms schackförbund i frågan.
- Kommande styrelsemöten. Mötet i december flyttas till 12 december 15.30. Styrelsemöte i januari 
beslutades äga rum den 16 januari 15.30.

11 Avslutande av mötet
DI förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Leif Hållstedt Göran Björkdahl


