Protokoll SrS nr 8, 2021. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid: 2021-09-28 kl 12.45
Plats: Schacksalongerna Ringvägen 9.
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare (deltar via Zoom)
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS) tävlingsledare onsdagar
Meddelat förhinder Peter Grönberg
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2 Val av mötesfunktionärer
BS valdes till justeringsman
3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.
4 Föregående protokoll nr 6 och 7
Föregående protokoll fastställdes (Srs 6, 2021 och SrS 7, 2021)
5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes
6 Ekonomi
AF föredrog föreningens ekonomi. Ekonomin i föreningen är god.
7 Betalda medlemsavgifter 2021
AF föredrog antalet betalda medlemmar för 2021. Till dags dato är det 83 st medlemmar som betalt
medlemsavgift för 2021.
Beslutades att aktivt verka för att bibehålla så många medlemmar som möjligt. AF gör upp en lista
på tidigare medlemmar som inte betalt medlemsavgift för att försöka förmå dem till att kvarstå som
medlemmar. Beslutades också att de som inte deltar i någon av turneringarna nu på hösten skall
erbjudas att betala medlemsavgift för 2022 och då ingår medlemskap för återstående tid under 2021.
8 Aktiviteter pågående och planerade
- Medlemsvärvning
Beslutades att undersöka möjligheten att rekrytera de medlemmar som har annan huvudklubb att
inom sin klubb agera som ambassadörer för SrS. AF tar fram en lista på våra medlemmar, sorterad
per huvudklubb. .
BS tar kontakt med redaktionen för lokaltidningen Mitt i för att efterhöra om det finns ett intresse
att skriva reportage om vår verksamhet.
DI tar kontakt med äldreverksamhetsansvariga för att sprida information om klubbens verksamhet

- Öppet hus.
Beslutades att lämplig tidpunkt för öppet hus kan vara 12-15 på tisdagar. BS tar kontakt med Helge
Bergström för efterhöra om han är intresserad att vara ansvarig.
- Julfesten
Beslutades att klubben bjuder alla medlemmar på mat och lättöl/alkoholfri öl. Starköl kommer att
säljas till självkostnadspris. I samband med julfesten ordnas en blixtturnering.
AF tar kontakt med cateringföretag och återkommer med förslag till nästa styrelsemöte.
- Simultan
Beslutades att vi avvaktar med simultanschack till våren alternativt hösten.
- Lag-DM
Beslutades att anmäla ett lag till lag-DM
Anmäldes att Stockholms schackförbund önskar att vårsäsongen startar tidigast vecka 3. Beslutades
i enlighet med önskemålet.
Björn Löwgren har inkommit med ett förslag om att vi ska tillhandahålla egna schackprotokoll med
egen logga. Styrelsen beslutade att inköpa 2 000 protokoll.
9 Övriga frågor
Beslutades att ansöka om bidrag från äldrenämnden för 2022. Ansökan skall vara inne senast 24
oktober.
10 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet
Vid protokollet

Justeras

Leif Hållstedt

Bo Steiner

