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Protokoll SrS nr 8, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

 

Tid: 22 september klockan 13.00 

Plats: Möte via Skype 

 

Närvarande:  

Dan Israel (DI), ordförande 

Kent Sahlin (KS), sekreterare 

Anders Flärdh (AF), kassör 

 

Peter Grönberg (PG), har meddelat förhinder. 

 

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. 

I föregående protokoll (protokoll SrS 7) fanns en mindre felaktighet avseende speltiden för 

den kommande Bergerturneringen. Den korrekta speltiden skall vara 90 min + 30 s tillägg 

per drag. 

 

5. Fastställande av dagordningen. 

Under punkten övriga frågor tillfördes punkter om a) budgetprocessen och b) firande av 90 

års födelsedag. Med dessa tillägg fastställdes dagordningen.  

 

6. Ekonomi. 

AF meddelade att den minskade lokalkostnaden under Corona-pandemin kommer att ge 

klubben ett överskott i kassan. Detta kommer att medföra sänkt medlemsavgift under 

2021, för de som har varit medlemmar under 2020. 

Detaljer om detta kommer att diskuteras under nästkommande möte. 

 

7. Coronaepidemin och höstens verksamhet. 

Stockholms Schackförbund har meddelat att lokalen på Ringvägen är stängd fram till 15 

oktober. Medlemmarna i SrS tillhör en av Folkhälsomyndigheten utpekad riskgrupp. 

Styrelsen beslutade därför att inget spel, med fysisk närvaro, kommer att ske i klubbens 

regi under hösten 2020. Höstens verksamhet kommer fortsatt att ske på nätet med spel  

på lichess.org, och med undervisning/utbildning via e-post. 
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8. Medlemsvärvning 

Styrelsen beslutade att avvakta med den medlemsvärvning, som var planerad.  

AF har uppdaterat den informationsbroschyr som finns om klubben. Efter smärre 

justeringar beslutade styrelsen att AF skulle se till att den finns tillgänglig på hemsidan. 

 

  9. Stöd och sponsring. 

  Stockholms Stad har tidigare år, genom äldrenämnden, lämnat föreningsstöd. KS har varit i 

kontakt med äldrenämnden, som meddelat att motsvarande utlysning kommer att ske för 

nästkommande år. Mer detaljer kommer att finnas i den budget som är under beredning i 

Stockholm Stad. KS fick i uppdrag att bevaka frågan. 

 

10. Facebook grupp. 

Björn Löwgren har erbjudit sig att ordna en ’facebook’-grupp för SrS, där medlemmarna 

kan hålla kontakt. Styrelsen accepterade förslaget, och tackade Björn för detta initiativ. 

 

 11. Övriga frågor. 

 a) Budgetprocessen. Styrelsen beslutade att diskutera strategi på nästkommande möte. 

 b) Lennart Levin fyller 90 år den 27 September. Styrelsen beslutade att uppvakta Lennart 

med blommor. 

 

12. Mötet avslutades. 

Nästa möte blir den 20 oktober klockan 13.00 och sker via Skype. Ordförande avslutade 

därefter mötet. 

 

 

 

Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Anders Flärdh 

 

 

 


