
Protokoll SrS nr 7, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid:  2022-05-25 kl 15.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare 
Anders Flärdh (AF) kassör
Göran Björkdahl (GB)
Bo Steiner (BS)

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2 Val av mötesfunktionärer
BS valdes till justeringsman. 

3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då hela styrelsen var närvarande.

4 Föregående protokoll nr 6
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.

6 Ekonomi och betalda medlemsavgifter 2022
AF föredrog lägesrapport beträffande betalda medlemsavgifter under 2022. Till dags dato har 97 
medlemmar betalt medlemsavgift.  Detta gör att vi nu ligger mycket nära prognosen på antalet 
medlemmar. Det ekonomiska utfallet efter vårterminen följer i stort budgeten.

7 Aktiviteter pågående och planerade
- I enlighet med tidigare beslut är inriktningen att till hösten anmäla två lag i såväl 
Stockholmsserien som Lag-DM.
- Onsdagsverksamheten. Vårens seniormästare blev Lars-Åke Pettersson. Diskuterades 
rondstart av höstturneringen. Styrelsen kom fram till att en lämplig starttidpunkt kan vara
31 augusti och att anmälan om deltagande skall vara tävlingsledningen tillhanda en vecka 
före rondstart, således den 24 augusti. 
- Torsdagsverksamheten. Klubbmästare blev Peter Carlsten. Stockholmsmästerskapet till 
hösten. BS diskuterar med Björn Löwgren (BL) om lämplig tidpunkt för turneringsstart.
- Tisdagsverksamheten. AF har haft kontakt med PO och har kommit fram till att höstens 
verksamhet startar tidigast den 6 september.
- Rio. Verksamheten på Rio har varit välbesökt. Föreläsningarna på Rio fortsätter till hösten. 
BL är ansvarig för en föreläsningsserie. Beslutades att BS tar kontakt med BL och att han 
ansvarar för en föreläsningsserie på 6 måndagar. Eventuellt kan även PO ansvara för en 
föreläsningsserie. Dessa båda föreläsningsserier är helt separata.



- Inget nytt finns att rapportera från Värvningsgruppen. Dock konstaterade mötet att det 
finns goda möjligheter att öka medlemsantalet då vi påbörjar höstens verksamhet.
- Klubbmatch mot göteborgs schackveteraner. Matchen genomfördes den 3 maj med 20 
deltagare varav 6 från Göteborg. Fyra spelare från SrS fick därför bli göteborgare för en dag 
och matchen slutade oavgjord, 10--10.
- Eventuell klubbmatch mot Uppsala. Enligt tidigare beslut ansvarar Björn Löwgren att ta 
kontakt med Uppsala för efterhöra om intresse finns för en klubbmatch. GB erbjöd sig också
att ta upp frågan i samband med SM i Uppsala vilket styrelsen ställde sig positiv till.
- KM i snabbschack och blixt genomfördes i mitten av maj. Klubbmästare i båda 
disciplinerna blev vår nya medlem, GM Lars Karlsson. 
- Diskuterades våravslutningen som ägde rum efter KM i snabbschack. Totalt deltog drygt 
30 medlemmar. Evenemanget var såsom styrelsen uppfattade det uppskattat av deltagarna. 
Till kommande evenemang diskuterade styrelsen om klubben inte borde tillsätta en 
festkommitté som får ansvaret för detaljplanering. Beslutades att till hösten försöka tillsätta 
en sådan. 
- Diskuterades olika namn för simultan till hösten. Beslutades att diskutera frågan med Lars 
Karlsson för att hitta en tid som passar på någon tisdag. 

 - PRO har kommit med en förfrågan om att starta en grupp för nybörjare. Beslutades att vi 
skulle ställa oss positiva till detta. Motkravet är att personer som deltar i aktiviteten blir 
medlemmar i SrS. Beslutades att gruppen kan starta 13 september. Ansvarig för gruppen 
är GB. I gruppen ingår även Helge Bergström. Om gruppen behöver ytterligare personer till 
förfogande får de återkomma till styrelsen.
- Sommaraktiviteter. Tidigare har beslutats att BL (se protokoll 6:2022) ansvarar för att 
starta en Lichessturnering på torsdagar. Någon ytterligare sommaraktivitet planeras inte för 
närvarande.

8 Övriga frågor
- Förslag från BL angående reducerad medlemsavgift för GM. Styrelsen beslutade dock att 
den rådande principen fortsatt skall gälla, d.v.s. alla medlemmar, oavsett schacknorm, skall 
betala de fastställda medlemsavgifterna.  
- Diskuterades eventuell uppmuntran/ersättning av/till funktionärer som utför arbete åt

 föreningen. SrS är en ideell förening, och som sådan bör vi inte utbetala kontanta 
ersättningar för utfört arbete. Det finns andra och bättre sätt för en ideell förening att visa sin
uppskattning. Beslutades därför att föreningen kommer att bjuda alla förtroendevalda och 
andra funktionärer på avgiften till årets jullunch i december, som ett tack för utfört arbete 
under året.
- Nästa styrelsemöte 2022-08-10 kl 15.00. Möte via Zoom.

9 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Leif Hållstedt Bo Steiner




