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Protokoll SrS nr 9, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

 

Tid: 26 oktober 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 kommentarer till föregående protokoll (SrS 8). 

 

5. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Ekonomi. 

Covid-19 pandemin har kraftigt begränsat verksamheten och därför medfört lägre 

hyreskostnader än budgeterat. Styrelsen beslutade att sänka medlemsavgiften för 

nästkommande år från 850 Kr till 400 Kr. För medlemmar med SrS som huvudklubb 

tillkommer en förbundsavgift till Stockholms Schackförbund på 340 Kr. För att stimulera 

rekryteringen av nya medlemmar beslutade styrelsen att den sänkta medlemsavgiften 

även skulle gälla för nytillkomna medlemmar. 

 

7. Budget. 

AF presenterade en preliminär budget för 2021 (skickat per e-post till styrelsen). Styrelsen 

enades om att en utgift för marknadsföring skulle inkluderas i budget.  

 

8. Covid-19 pandemin. 

Styrelsen beslutade på förra mötet (SrS 8) att inget spel med fysisk närvaro  skulle ske 

under hösten 2020. Informationen skall tydliggöras på hemsidan. 
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9. Tävlingsspel i Lag DM. 

Klubben har fått en inbjudan från Stockholms Schackförbund att delta med ett lag i DM. DI 

fick i uppdrag att diskutera med tävlingsledaren Jan-Olof Cedreström vad gäller intresset 

bland medlemmarna och även lämpligheten med tanke på risker i samband med 

pandemin. 

 

  10. Stöd och sponsring. 

 Styrelsen har skickat in en ansökan om föreningsstöd till Äldrenämnden Stockholms Stad. 

SrS söker pengar för att täcka föreningens hyreskostnad. 

 

 11. Övriga frågor. 

Medlemmen Roope Engström har avlidit. AF meddelade att blommor hade skickats till 

Roopes änka. 

 

12. Mötet avslutades. 

Nästa möte blir den 24 novembe klockan 13.00 och sker via Skype. Ordförande avslutade 

därefter mötet. 

 

 

 

Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Peter Grönberg 

 

 

 


