
Protokoll SrS nr 8, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid:  2022-08-10 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
GB valdes till justeringsman. 

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

4 Föregående protokoll nr 7
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.

6 Ekonomi 
AF föredrog lägesrapport beträffande föreningens ekonomi.  Det ekonomiska utfallet följer i stort 
budgeten.

7 Planeringsläge för grupp nybörjare PRO
GB hade varit i kontakt med Robert Danielsson som kunde bidra med studiematerial och även 
skulle kunna delta. GB tar en ny kontakt med Robert för att ordna ett möte med honom. Mötet bör 
äga rum någon gång mellan 13 och 25 augusti. Deltagare vid mötet med Robert är från styrelsen DI 
och GB, DI tar även en ny kontakt med PRO för att säkerställa att inget förändrats för deras del.

8 Hemsidan
Kjell Persson (KP) som varit ansvarig för hemsidan i 15 år har meddelat att han vill avgå som 
hemsidesansvarig. Beslutades att AF tar kontakt med KP med  målsättningen att hålla liv i hemsidan
under en övergångsperiod tills vi hittat en form för framtida  hemsida. Parallellt med detta tar AF 
kontakt med ett antal av klubbens medlemmar för att utröna intresset för att överta ansvaret för 
hemsidan.



9 Aktiviteter 
- Lag-DM. Ansvarig är Lars-Erik Åberg (LÅ). Anmälan och betalning senast den 8 september. 
Målsättningen är att anmäla ett lag i division 4 och ett lag i division 5. LÅ undersöker om det finns 
tillräckligt intresse bland klubbens medlemmar för två lag.
- Stockholmsserien. Ingen ny information.
- Onsdagsturneringen. 19 personer är till dags dato anmälda till höstens turnering som beräknas 
starta 31 augusti. Sista anmälningsdag är den 26 augusti.
- Torsdagsturneringen. BS tar kontakt med Björn Löwgren (BL).
- Tisdagsverksamheten. Verksamheten beräknas starta i mitten av september.
- Rio.   Föreläsningarna på Rio fortsätter till hösten. BL är ansvarig för en föreläsningsserie. Enligt 
önskemål från BL startar hans föreläsningsserie i oktober. AF kollar med PO om eventuell 
föreläsningsserie i september. 
- Inget nytt finns att rapportera från Värvningsgruppen.
- Eventuell klubbmatch mot Uppsala. BS tar kontakt med BL.
- Simultan BS föreslog att simultan genomförs efter avslutade turneringar och han åtog sig också att
ta kontakt med tilltänkt spelledare.

10 Övriga frågor
- Diskuterades namnförslag på deltagare i festkommitté. LH tar kontakt med dessa och återkommer 
till styrelsen
- Nästa styrelsemöte 2022-09-15 kl 15.00. 

11 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Leif Hållstedt Göran Björkdahl


