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Protokoll SrS nr 7, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 17 augusti klockan 14.00
Plats: Möte via Skype
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.
Inga synpunkter meddelades angående protokollet från förra mötet.
5. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.
6. Ekonomi.
AF meddelade att klubbens ekonomi är god. Faktura för lokalhyra har betalats och var lägre
än budgeterat p.g.a. corona-pandemins effekter på verksamheten. Styrelsen diskuterade
om och hur medlemmarna skulle kompenseras för den minskade verksamheten. Styrelsen
beslutade att medlemsavgiften för nästkommande år skulle reduceras för de som är
medlemmar i SrS under 2020. Mer detaljer om detta kommer senare.
7. Coronaepidemin och höstens verksamhet.
Styrelsen beslutade att tills vidare inte öppna verksamheten på Salongerna förrän tydliga
klartecken har givits från Folkhälsomyndigheten och Stockholms schackförbund att faran
med corona-pandemin är över.
I klubbens regi har spel på nätet ordnats via lichess.org. Dels snabbschack (7 min + 3s per
drag) på torsdagar och dels Bergerturneringar (60 min + 10 s per drag) på onsdagar.
Bergerturneringarna avslutas inom kort och en ny Bergerturnering påbörjas den 9
september. Den nya turneringen kommer att följa gängse regler för långpartier (90 min +
10 s). Styrelsen har per e-post fått en förfrågan från Leif Hållstedt huruvida
Klubbmästerskap skulle kunna ordnas via on-line spel. Styrelsen anser dock att det är
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problematiskt att spela KM via nätet eftersom det finns en risk att datorer skulle kunna
utnyttjas som hjälpmedel.
Distansundervisningen som ordnas av PO Hesselborn och Anders Flärdh kommer att
fortsätta under hösten.
8. Medlemsvärvning
Mats Bergsten har åter blivit medlem i SrS och hälsades varmt välkommen. Genom att
verksamheten på Salongerna är pausad beslutade styrelsen att avvakta med aktiv
medlemsvärvning.
9. Stöd och sponsring.
Stockholms stad har, genom äldrenämnden, tidigare år lämnat föreningsstöd. KS har
uppdraget att bevaka frågan (SrS styrelseprotokoll 5, 2020).
Björn Lövgren (BL) har skickat en ansökan till regeringskansliet om bidrag av de medel som
utlyst för att bryta äldres isolering i samband med Corona pandemin. BL har även meddelat
att han vill avsluta sitt arbete med att söka sponsorer/bidrag. Styrelsen beslutade att utse
PG som kontaktperson till Astrid Olsson i arbetet med att finna sponsorer/bidrag.
10. Kandidater till Stockholms Schackförbunds styrelse
Styrelsen beslutade att inte lämna några förslag från SrS.
11. Övriga frågor.
Styrelsen har fått ett förslag från Björn Lövgren om att ordna en facebookgrupp för SrS. DI
fick i uppdrag att skicka ut en förfrågan om någon av medlemmarna vill påta sig ansvaret.
12. Mötet avslutades.
Nästa möte blir den 15 september kl 14.00. Ordförande avslutade därefter mötet.
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