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Protokoll SrS nr 5, 2021. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid: 20 maj 13.00 

Plats: Möte via Zoom 

 

Närvarande:  

Dan Israel (DI), ordförande 

Kent Sahlin (KS), sekreterare 

Anders Flärdh (AF), kassör 

Peter Grönberg (PG), ledamot 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Val av mötesfunktionärer. 
DI valdes till ordförande, KS till sekreterare och PG till justeringsman. 
 
3. Mötets beslutsförhet. 
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande. 
 
4. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll fastställdes (SrS  4, 2021). 
 
5. Fastställande av dagordningen. 
Utskickad dagordning fastställdes utan ytterligare ärenden. 
 
6. Coronapandemin och årsmötet. 
Fortsatta restriktioner gäller för fysiskt spel  och möten på Salongerna. Verksamheten kan 
förhoppningsvis normaliseras till hösten. DI tillfrågar Björn Löwgren för uppgiften som 
spelledare vid klubbmästerskapet på torsdagar och AF  tillfrågar Leif Hållstedt om 
spelledare vid gruppspelet på onsdagar.  
 
Preliminärt tid för klubbens årsmöte bestämdes till 2 september 11.00. DI kontaktar Jonas 
Sandbom för bokning av Salongerna. Kallelse till årsmötet kommer att ske på hemsidan 
samt via e-post alternativt SMS/telefon. 
 
7. Ekonomi. 
Styrelsen beslutade att årsavgiften (100 Kr + förbundsavgift) skall betalas senast 31 augusti. 
 
AF presenterade en reviderad budget som godkändes av styrelsen. 
 
8. Distansundervisning på Zoom. 
Föreläsningar på Zoom har varit uppskattade av medlemmarna och styrelsen tackar 
föreläsare PO Hesselborn och Bengt Hammar samt medhjälpare Heinz Schmidt och Anders 
Flärdh. Distansundervisningen via zoom tar nu en paus över sommaren, men återkommer 
till hösten. De två sista föreläsningarna finns inspelade och kommer att finnas tillgängliga 
på hemsidan via lösenord. 



2(2) 
 

 

  
9. Sommaraktiviteter. 
P.g.a. pandemin och sammanhängande smittorisk sker ingen sommaraktivitet genom SrS      
detta år. 

 
10. Stockholms Schackförbunds årskongress. 
DI skickar en fullmakt till AF för eventuellt deltagande. 
 
11. Kommande möten. 
Kommande möte, som sker via Zoom eller om möjligt i Salongerna 
Tisdag den 17 augusti 
 
Ordförande avslutade därefter mötet. 
 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Peter Grönberg 

 

 

 


