
Protokoll SrS nr 12, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid:  2022-12-12 kl 15.30

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare 
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS)

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2 Val av mötesfunktionärer
AF valdes till justeringsman. 

3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.

4 Föregående protokoll nr 11
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes. 

6 Ekonomi 
AF föredrog lägesrapport beträffande föreningens  ekonomi. Föreningens ekonomi är god och 
resultatet av verksamheten 2022 blir ett underskott i linje med budgeten för året.

7 Aktiviteter planering inför våren
- Tisdagsverksamheten. AF diskuterar med PO om föreläsningsserien på våren. Verksamheten 
kommer att starta troligtvis under vecka 4. Styrelsen ser det som angeläget att fortsätta med PRO-
verksamheten. DI diskuterar med de två PRO-föreningarna om upplägget för fortsatt verksamhet.
- Onsdagsverksamheten kommer starta vecka 3. BS har börjat ta emot anmälningar och har redan 
fått ett femtontal anmälda.
- Torsdagsverksamheten kommer att starta tidigast vecka 4.
- Rio. Föreläsningsserien på Rio kommer att starta tidigast vecka 4.
- Till julfesten hade 55 medlemmar anmält sig. 

8 Planering årsmöte 
- Verksamhetsberättelsen diskuterades. Efter vissa justeringar godkändes verksamhetsberättelsen att 
föreläggas på årsmötet för beslut.
- Förslaget till verksamhetsplan godkändes.
- Efter några justeringar på intäktssidan godkändes budgeten.



9 Övriga frågor
- Förfrågan från äldreboende om stöd för att starta schackklubb i Djursholm. Styrelsen konstaterade 
att vi för närvarande koncentrerar vår verksamhet till schacksalongerna och Rio med föreläsningar 
och nybörjargrupper och inte i dagsläget kan ta på oss ytterligare uppgifter.
- Kommande styrelsemöten. Styrelsemöte i januari äger rum den 16 januari 15.30. Beslöts att hålla 
ett styrelsemöte den 3 februari 14.30.

10 Avslutande av mötet
DI förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Leif Hållstedt Anders Flärdh


