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Protokoll SrS nr 5, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 13 maj klockan 12.30
Plats: Möte via Skype
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.
AF valdes till justeringsman.
3. Mötets beslutsförhet.
Mötet var beslutsmässigt då en majoritet av styrelsen var närvarande.
4. Föregående protokoll.
Inga synpunkter meddelades angående protokollet från förra mötet.
5. Fastställande av dagordningen.
Ny punkt 7d: Uppdatering av medlemmar som lämnat SrS under 2017-2019.
Punkt 9 om trivseln i klubben bordlades och ersattes med: Alternativ aktivitet om
schackspel på nätet.
Med dessa förändringar godkändes dagordningen.
6. Ekonomi.
AF meddelade att klubbens ekonomi är god och att deklaration avseende år 2019 är
inlämnad till Skatteverket
7. Medlemsvärvning
a) Medlemmar med dubbelt medlemskap. AF har sammanställt en förteckning över vem
som har en annan huvudklubb än SrS. Styrelsen beslutade att tillfråga dessa (en per klubb)
om att värva nya medlemmar. Arbetsuppgiften fördelades inom styrelsen.
b) Mentorskap. Styrelsen föreslog följande lämpliga kandidater: Lars-Ivar Juntti, Welam
Welamsson, Kjell Persson och Dan Israel. DI kontaktar vederbörande.
c) Differentierat medlemskap enligt seniorschack Göteborg. Enligt uppgift är detta inte
aktuellt och frågan bordlades.
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d) Uppdatering av lista för medlemmar som lämnat SrS under 2017-2019. Styrelsen
beslutade att ge rekryteringsgruppen i uppgift att kontakta dessa medlemmar för att
undersöka orsaken. Styrelsen gav AF i uppdrag att uppdatera den informationsbroschyr
om SrS som finns på hemsidan. Om verksamheten med öppet hus (se protokoll SrS 4, 2020)
startar till hösten ska informationen distribueras till pensionärsorganisationer inom Region
Stockholm.
8. Coronaepidemin.
Styrelsen har fått förfrågan om att ordna schackverksamhet utomhus. Styrelsen har
förståelse för att den pausade verksamheten på Salongerna väcker frustration hos
medlemmarna. Eftersom i stort sett alla SrS medlemmar tillhör riskgruppen att bli allvarligt
sjuka av smittan kan Styrelsen inte sanktionera verksamhet där fysisk närvaro erfordras.
Däremot kommer styrelsen att undersöka möjligheten till spel på nätet (se punkt 9).
9. Alternativ aktivitet om Schackspel på nätet..
PO Hesselborn har sedan tidigare initierat teoriverksamhet som sker digitalt på nätet.
Information om detta har skickats ut till medlemmarna. DI och AF fick i uppdrag att
undersöka möjligheten att ordna tävlingsverksamhet på nätet mellan SrS medlemmar.
10. Övriga frågor.
a) Föreningsstöd från Stockholms Stad. Jonas Sandbom har skickat information om att
Stockholms Stad under 2020 (ansökan hösten 2019) fördelar pengar till verksamhet för
pensionärer med avsikt att minska isolering och ensamhet. Om liknande utlysning sker för
2021 ska SrS ansöka om medel för bidrag till lokalkostnaden. Om bidrag beviljas kan
medlemsavgiften sänkas. KS fick i uppdrag att bevaka frågan.
b) Information om föreningens e-postkonto. SrS har ett gmailkonto som inte har använts
frekvent. AF undersöker hur detta konto kan användas på bästa sätt och informerar
medlemmarna.
11. Mötet avslutades.
Nästa möte är den 10 juni kl 12.30. Ordförande avslutade mötet

Vid tangentbordet

Kent Sahlin

Justeras

Anders Flärdh

