
Protokoll SrS nr 1, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid:  2022-01-17 kl 15.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare 
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS) tävlingsledare onsdagar
Jesper Hall (adj punkt 6)

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Val av mötesfunktionärer
    BS valdes till justeringsman. 

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

4 Föregående protokoll nr 10
Föregående protokoll fastställdes. 

5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes med tillägg för en övrig punkt med en medlem som deltagit i 
turneringar under hösten utan att ha varit vaccinerad.

6 Vi spelar ihop
Jesper Hall föredrog  projektet Vi spelar ihop. Syftet med projektet, som finansieras av Arvsfonden, 
är att far- och morföräldrar tillsammans med sina barnbarn deltar i olika schackprojekt. En av 
samarbetsparterna i detta projekt är Seniorschack Stockholm. Projektet har startat 1 januari 2022 
och skall pågå i tre år. Styrelsen diskuterade hur vi går vidare med projektet. Tanken är att gå ut med
information till medlemmarna och efterhöra om intresse för att delta. Beslut om hur medlemmarna 
ska informeras tas vid kommande styrelsemöten.

7 Coronasituationen
Corona sprids med hög hastighet i landet. Restriktioner ändras med kort varsel. Bland annat har 
beslut i dag fattats i regeringen att antalet personer för privata sammankomster minskar från 50 
personer till 20 personer. I detta oklara läge beslöt styrelsen att hålla ett extra styrelsemöte den 27 
januari för att fastställa vad aktuella restriktioner innebär för vår verksamhet.

På våra turneringar gäller kravet att vaccinpass är ett krav för att få delta.  Beslöts att 
tävlingsledarna  skall kontrollera att samtliga deltagare uppfyller kravet om vaccinpass.

  



8 Ekonomi
AF föredrog föreningens ekonomi. Ekonomin i föreningen är god och kommer visa ett överskott 
under 2021, främst beroende på att verksamheten varit begränsad under pandemin.  

9 Betalda medlemsavgifter 2022
AF föredrog antalet betalda medlemmar för 2022. Till dags dato har ca 35 medlemmar betalt 
medlemsavgift för 2022. 

10 Aktiviteter pågående och planerade

- Lag-DM
Matcher i lag-DM har flyttats fram en månad p g a coronasituationen. Matchen som skulle 
spelas den 7/2 har flyttats till den 7/3.

- Stockholmsserien
Även matcherna i Stockholmsserien 01-16 och 01-30 är framflyttade.

- Onsdagsverksamheten
Turnering enligt nuvarande planering påbörjas den 2 februari. Totalt har till dags dato 35 
personer anmält sig. Anmälningstiden är förlängd till den 20 januari. Ett utskick görs om 
turneringsstart även med information att i rådande situation kan ändringar ske med kort 
varsel.

- Torsdagsverksamheten
Turnering påbörjas den 3 februari. Anmälan senast 1 februari.

- Tisdagsverksamheten
Under pandemin avses verksamhet bli bedriven i form av digitala föreläsningar via Zoom.  
Dessutom kommer distansundervisningen veckovis att fortsätta efter juluppehållet. 
Ansvarig  för verksamheten är AF tillsammans med PO.

- Aktiviteter på Rio
BS redogjorde för verksamheten på Rio. Konferensrummet är bokad på måndagar 10--12. 
Diskussioner pågår med PO om att eventuellt återstarta morgongruppen.

- Årsmötet
Utkast till verksamhetsberättelsen presenterades av DI och LH. En mindre faktauppgift 
infördes. Eventuellt ytterligare synpunkter lämnas till LH.
BS utkast till verksamhetsplan diskuterades och godkändes.
Budgeten föredrogs av AF. Diskuterades ett antal poster och AF gör justeringar på såväl 
intäkts- som kostnadssidan.
DI har haft kontakt med valberedningen för att säkerställa att den påbörjar arbetet.

11 Stockholms schackförbunds höstkongress
BS som deltagit som Seniorschacks representant redogjorde för programpunkterna. En av de viktiga
programpunkterna var Vi spelar ihop (se punkt 6 ovan) där Stockholms schackförbund är en 
drivande part. Joel Sjöstrand valdes till ny ordförande.



12 Övriga frågor
Beslöts att styrelsen skall ansöka om aktivitetsbidrag hos Idrottsnämnden, Stockholms kommun. 
Medför  en del administration i form av närvarolistor etc. DI ansöker och respektive tävlingsledare 
bokför närvarolistor.

Anmälan av personer som har annan huvudklubb men ska delta för SrS i lagmatcher. Denna 
anmälan skall göras i början av varje år. AF kontrollerar att anmälan är klar.

Medlemsvärvning Beslöts att vi ska skicka ett erbjudande till alla 65-åringar som spelar för 
annan huvudklubb att de kan spela även hos oss på dagtid genom att bli medlemmar och betala 
medlemsavgiften på 100 kronor. DI tar kontakt med Stockholms schackförbund för att få en aktuell 
lista över 65-åringar.

Diskuterades en medlem som spelat i våra turneringar under hösten trots att personen var 
ovaccinerad. DI skriver ett brev till honom att styrelsen ser allvarligt på händelsen då det i inbjudan 
klart framgått att ett krav för att få delta var att man skulle varit vaccinerad med minst två doser (se 
även punkt 7 ovan där styrelsen skärpt kraven för deltagande och alla måste till respektive 
tävlingsledning uppvisa vaccinbevis).

Kommande styrelsemöten 27 januari kl 15.00 och 14 februari k l 15.00.

13 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Leif Hållstedt Bo Steiner


