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Protokoll SrS nr 2, 2021. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 18 februari 13.00
Plats: Möte via Zoom
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 1, 2021).
5. Fastställande av dagordningen.
DI anmälde en ny fråga angående bidrag från Stockholms Idrottsförvaltning. Dagordningen
fastställdes därefter.
6. Coronapandemin.
Fortsatta restriktioner gäller för fysiskt spel. Styrelsen bedömer att det är tveksamt om spel
i Salongerna kan genomföras under april månad. Ambitionen är att genomföra årsmötet i
maj eller juni och kombinera detta med en vårfest. Förhoppningsvis kan även simultanspel
genomföras under våren.
7. Ekonomi.
AF presenterade en preliminär budget för 2021. Osäkerhet angående spel i Salongerna gör
att denna budget kan behöva revideras.
8. Verksamhetsberättelse (VB).
En reviderad VB presenterades och fastställdes av styrelsen efter vissa justeringar. VB skall
bl.a. kompletteras med uppgifter om resultatet för 2020.
9. Distansundervisning på Zoom.
Föreläsningar på Zoom har genomförts vid två tillfällen med PO Hesselborn och Bengt
Hammar som föreläsare. Antal deltagare har varit begränsade eftersom undervisningen har
varit en test av undervisningsformen. Allt har dock fungerat utmärkt och deltagarna har
varit mycket nöjda.Kommande föreläsningar kommer att utannonseras till alla
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medlemmar. AF fick i uppdrag att via mail informera medlemmarna, samt att se till att
informationen finns på hemsidan.
Undervisning/utbildning via e-post kommer att fortsätta som tidigare.
10. Övriga frågor.
Stockholms Idrottsförvaltning har meddelat att extra medel skall tilldelas föreningar med
verksamhet för äldre under 2021. KS fick i uppdrag att bevaka frågan och förbereda en
ansökan.
11. Kommande möten och avslutning av mötet.
Kommande möten, som sker via Zoom:
16 mars kl. 13.00
Ordförande avslutade mötet.
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