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Protokoll SrS nr 6, 2021. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid: 17 augusti kl 14.00 

Plats: Möte via Zoom 

 

Närvarande:  

Dan Israel (DI), ordförande 

Kent Sahlin (KS), sekreterare (t.o.m. punkt 12) 

Anders Flärdh (AF), kassör 

Peter Grönberg (PG), ledamot (fr.o.m. punkt 8) 

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  5, 2021). 
 
5. Fastställande av dagordningen. 
Under punkt 11 tillfördes svar till Äldrenämnden. Utskickad dagordning fastställdes 
därefter. 
 
6. Coronapandemin. 
Fysiskt spel i salongerna planeras till hösten. För att delta i SrS aktiviteter i Salongerna skall 
deltagare vara fullvaccinerade mot Covid-19 eller ha antikroppar som visar på tidigare 
smitta. 
 
7. Ekonomi. 
 Medel från Äldrenämnden har inkommit. 
 
8. Årsmötet. 
Handlingarna inför årsmötet diskuterades. En skrivelse från Mats Rydin om tävling på 
distans via Lichess kommer att behandlas som en motion. DI fick i uppdrag att formulera 
styrelsens svar. 
 
KS fick i uppdrag att skicka ut kallelsen till medlemmarna (SrS hemsida och e-post).  
 
Styrelsen avser att i möjligaste mån göra årsmötet så smittsäkert som möjligt (avstånd 
mellan stolarna, alla fullvaccinerade, ingen servering). 
 
Styrelsen beslutade att ordförande och sekreterare väljs av medlemmarna vid årsmötet. 
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9. Tävlingsverksamhet. 
a) Stockholmsmästerskapet för veteraner 60+. Björn Löwgren har skickat förslag till 
inbjudan och en budget. Styrelsen godkänner dessa. Styrelsen föreslår att inbjudan 
kompletteras med information om att medlemskap i SrS kostar 100 Kr om årsmötet 
beslutar enligt styrelsens förslag. 
 
b) Tävlingsledare för gruppspel på onsdagar är oklart. AF fick uppdraget att kontakta 
möjliga kandidater. 
 
c) Lag DM. SrS ställer upp med två lag. DI kontaktar ansvariga tävlingsledare. 
 
d) Simultanspel planeras äga rum under hösten. 

  
10. Teoriverksamhet. 
Ett antal föreläsningar planeras äga rum på tisdagar i Salongerna. Om de tekniska 
förutsättningarna tillåter kommer dessa även att förmedlas via nätet genom plattformen 
Zoom. 
 
11. Rapporter. 
Äldrenämnden har via e-post efterfrågat en redovisning av hur tilldelade medel har 
använts. DI har lämnat de uppgifter som efterfrågas. 
 
12. Övriga frågor. 
a) Sveriges Schackförbund har uppmanat föreningar att registrera medlemmarna senast 22 
augusti. Detta är problematiskt för SrS eftersom medlemsavgiften beslutas av årsmötet 
först den 2 september. AF kontaktar Sthlms Schackförbund. 
 
b) Inga i styrelsen hade möjlighet att kandidera till Stockholms Schackförbunds styrelse. 
 
13. Avslutning av mötet. 
Förbindelsen med KS avbruten. Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Anders Flärdh 

 

 

 


