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Protokoll SrS nr 3, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 10 mars klockan 12.30
Plats: Caféet Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Kent Sahlin (KS), sekreterare
Anders Flärdh (AF), kassör
Jan Stachowicz (JS), ledamot
Peter Grönberg (PG), ledamot närvarande t.o.m. pkt 7c.
Adjungerade:
Björn Löwgren (BL)
Bo Steiner (BS)
Helge Berglund (HB)
Lars-Ivar Juntti (LIJ)
1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Ordningsfråga.
JS anförde ordningsfråga om att a) ordförande skall ej vara justeringsman av protokollet, b)
att på nästa möte diskutera demokrati inom klubben c) att ordförande på nästa möte skall
framlägga sin vision angående trivsel inom klubben, samt d) synpunkter på föregående
protokoll från styrelsemötet den (se punkt 5 nedan).
Mötet samtyckte till ovanstående.
3. Val av mötesfunktionärer.
DI valdes till mötets ordförande och KS till sekreterare. AF utsågs till justeringsman.
4. Mötets beslutsförhet.
Mötet förklarades beslutsmässigt då alla i styrelsen var närvarande.
5. Föregående protokoll.
Under punkt 9 på protokoll 2 från 11 februari som behandlade trivseln på klubben
framförde JS att formuleringen ”Styrelsen diskuterade olika förslag/åtgärder” skulle ändras
till ”JS föreslog olika åtgärder som skulle kunna öka trivseln inom klubben”.
6. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
7. Medlemsvärvning.
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Olika strategier/åtgärder diskuterades.
AF redogjorde för rekryteringsgruppens (AF, BS, LIJ) arbete: a) kontakt med medlemmar
som slutat och efterfråga orsak till detta och b)utskick av informationsbroschyr till alla 60+
medlemmar i Stockholms Schackförbund (250 st). Inför 2020 har 9 medlemmar slutat och 7
nya tillkommit. BS vill att informationsbroschyren lyfts fram på klubbens hemsida så den
blir mer synlig.
DI och BL menade att personlig kontakt är viktig, men arbetskrävande. Om man inom en
klubb har en kontaktperson, som kan ge information om vilka personer som är lämpliga att
kontakta minskar arbetet. För att kunna genomföra förslaget behöver styrelsen hjälp av
medlemmarna i SrS. Andra förslag var att medlemmar med dubbelt medlemskap skulle
kunna värva nya medlemmar till SrS inom sin moderklubb och att höra med
bostadsrättsföreningen där salongerna ligger om intresserade personer (LIJ).
För att bättre ta hand om nya medlemmar diskuterades mentorskap. Inom SrS bör det
bildas en grupp medlemmar som kan åta sig att vara mentorer. Vidare kan
teoriundervisning på en lägre nivå än nuvarande vara intressant både för nya medlemmar
och tidigare medlemmar i SrS.
En del anser att medlemsavgiften är för hög och ett hinder att värva nya medlemmar. En
del medlemmar har också lämnat klubben av den anledningen. Möjligheten att delta i SrS
verksamhet genom ett enklare medlemskap bör diskuteras vidare. Veteranklubben i
Göteborg har använt sig av denna möjlighet. JS föreslog att ökad sponsring av klubben
skulle kunna sänka medlemsavgiften och även göra det möjligt att ordna tävlingar med
högre priser och deltagande av högrankade spelare.
Strategier för värvning av externa deltagare till Stockholmsmästerskapet HT2020
diskuterades. För att locka dessa till medlemskap i SrS kan en modifierad medlemsavgift
erbjudas (se vidare under pkt 8a).
8. Tävlingsverksamheten.
a) Stockholmsmästerskapet. BL har lämnat förslag till styrelsen om budget för
Stockholmsmästerskapet (Bilaga 1). Som ett led i värvningen av nya medlemmar föreslogs
att externa deltagare erbjuds medlemskap i SrS för 850 Kr gällande både 2020 och 2021.
Förslaget skall diskuteras på nästkommande möte.
b) Simultanmatch.Styrelsen beslutade att simultanmatchen skall äga rum i samband med
våravslutningen. 500 Kr finns med i budget och deltagande innebär en avgift.
c) Schack till sjöss. Preliminär tidpunkt blir 27-28 maj.
d) Match mot Göteborgs veteraner 12 maj. Att även bjuda in veteraner från Uppsala
diskuterades. DJ fick i uppdrag att diskutera med Svante Wedin.
9. Ekonomi.
AF meddelade att vad gäller medlemsavgifter ligger vi på 94 % av budget vilket är bättre än
föregående år.
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10. Våravslutning.
Tidpunkten för våravslutningen bestämdes till torsdagen den 14 maj. Catering till en lägre
kostnad, vin/öl men ingen sprit kommer att serveras.
11. Coronaepidemin.
Klubbens medlemmar tillhör riskgruppen och olika försiktighetsåtgärder behövs. DI tar
fram information som sedan meddelas medlemmarna.
12. Avslutning.
Ordförande avslutade mötet

Vid tangentbordet
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Kent Sahlin

Anders Flärdh

