Protokoll SrS nr 5, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 2022-03-24 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
Göran Björkdahl (GB)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2 Val av mötesfunktionärer
GB valdes till justeringsman.
3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.
4 Föregående protokoll nr 3 och 4
Protokollen fastställdes och lades till handlingarna.
5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes med tillägg för val av vice ordförande, behandlas under övriga
frågor.
6 Ekonomi och betalda medlemsavgifter 2022
AF föredrog lägesrapport beträffande betalda medlemsavgifter under 2022. Till dags dato har 89
medlemmar betalt medlemsavgift. AF åtog sig att skicka ett e-postmeddelande till dem som inte
inbetalt medlemsavgift 2022 men var medlemmar 2021.
Från äldrenämnden har bidraget avseende kvartal 2 inbetalats till SrS.
7 Aktiviteter pågående och planerade
- Onsdagsverksamheten. BS redogjorde för de striktare reglerna för ELO-ranking, vilket
innebär att partierna måste spelas senast under månaden när ordinarie rond spelas för att
partierna skall ELO-rankas. Uppskjutna partier bör därför gärna spelas i förväg..
- Tisdagsverksamheten. Det har inte varit så många närvarande under föreläsningsserien på
tisdagar. Vi fortsätter enligt plan under våren och gör därefter en utvärdering om eventuellt
fortsatt verksamhet till hösten.
- Rio. Verksamheten på Rio har varit välbesökt med 12-13 personer vid varje tillfälle. Bokat
sammanträdesrum är fullt. Vi har blivit erbjudna ett större sammanträdesrum och det har
föreningen ställt sig positiv till.
- DI undersöker matchplanering för match mot Uppsala samt simultan. Med hänsyn till
övrig planering bedömdes att dessa aktiviteter bör förläggas till hösten. DI stämmer även av
med Björn Löwgren om planering av KM i snabbschack i maj.

8 Punkter från årsmötet
-Medlemsvärvning. Beslöts att GB är sammankallande. Till gruppen knyts ytterligare
personer. GB efterfrågar om intresse finns från Lars-Ivar Juntti och Maria Elkan att ingå i
gruppen.
- Tävlingsutskottet består enligt beslut på årsmötet av Björn Löwgren sammankallande,
Lennart Gunnarsson, Bo Steiner och Kjell Persson. Till nästa styrelsemöte beslöts att
adjungera tävlingsutskottet kompletterat med tävlingsledarna för Lag-DM och
Stockholmsserien.
9 Övriga frågor
-Skrivelse har inkommit till SrS fån volontärbyrån. DI svarar på skrivelsen.
- Val av vice ordförande. Beslöts att utse Leif Hållstedt till vice ordförande.
- Nästa styrelsemöte 2022-04-28 kl 15.00. Möte via Zoom.
10 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet.
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