
Protokoll från Årsmöte Seniorschack Stockholm (SrS)

Tid: 21 februari 2023
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 Stockholm

     1. Mötets öppnande
Ordförande Dan Israel förklarade årsmötet öppnat. Mötet inleddes med en parentation  
över de medlemmar som avlidit under 2022.

     2.  Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg för verksamhetsplan och budget som 
punkt 13 b.

     3. Mötets behöriga utlysande
Mötet konstaterade att mötet var behörigt utlyst.

    4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Anders Lidén och till sekreterare valdes Leif Hållstedt.

   5. Val av två justerare tillika rösträknare
 Till justerare tillika rösträknare valdes Bo Ländin och Lucia Åkerlund.                    

   6. Föregående årsmötesprotokoll
      Protokollet har funnits tillgängligt på SrS hemsida. Årsmötesprotokollet godkändes och 

lades till handlingarna.

   7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet har funnits tillgängliga på föreningens hemsida
innan årsmötet. Sekreteraren redogjorde för huvuddragen i verksamhetsberättelsen och 
kassören redogjorde för ekonomiska utfallet. Lars-Erik Åberg frågade huruvida kapitalet var
placerat på räntebärande konto. Anders Flärdh bekräftade att så var fallet. 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna,

   
8. Revisorns berättelse

Revisor Lars-Ivar Juntti presenterade revisionsberättelsen och tillstyrkte resultat- och 
balansräkning för 2022 samt föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2022
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för år 2022 samt beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet.

10. Förfarande med över- eller underskott i bokslutet
Styrelsens förslag om att underskottet 42080 kronor överförs till nästa år i löpande räkning 
godkändes av årsmötet. 

11. Motioner förslag till övriga ärenden
En motion har inkommit till styrelsen med förslag om att medlemmar som fyllt 90 år skall 
uppvaktas med en flaska konjak och en chokladask. Styrelsen föreslår att motionen avslås 
med motiveringen att det ligger i styrelsens ansvar att i varje tillfälle inom en rimlig 
kostnadsram avgöra lämplig present för uppvaktningen. Årsmötet beslöt  i enlighet med 
styrelsens förslag att avslå motionen. Som övriga ärenden anmäldes hemsidan samt att Björn
Löwgren önskade framföra tre förslag till styrelsen,



12. Beslut om medlemsavgifter för innevarande kalenderår. Förslag till medlemsavgifter för 
nästkommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften 2023 höjs till 300 kronor (+ 340 kronor för de som 
har SrS som huvudklubb). Styrelsens bedömning är att medlemsavgiften för 2024 kan 
bibehållas på denna nivå. Årsmötet beslöt i enlighet med  styrelsens förslag avseende 
medlemsavgiften för innevarande kalenderår 2023. 

13. Beslut om arvoden till styrelsen och övriga funktionärer
Styrelsens förslag är att inga arvoden betalas ut under 2023. Årsmötet beslöt i enlighet med 
styrelsens förslag.

13b. Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen och budget föredrogs och godkändes av årsmötet.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

15. Val
Valberedningens förslag till styrelsen antogs av årsmötet.
Ordförande på ett år: Dan Israel (Omval).
Ledamot och kassör på ett år: Anders Flärdh (Omval).
Ledamot på ett år Bosse Steiner (Omval).
Ledamöter på två  år Lennart B Johansson och Lars-Erik Åberg (Nyval).
Revisor på ett år: Håkan Zirath (Nyval ).
Revisorssuppleant på ett år: Jan-Olof Cederström (Omval).
Övriga poster uppdrogs åt styrelsen att utse.

16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Årsmötet antog förslaget om två ledamöter

17. Val av valberedning på ett år
Till valberedning valdes Svante Wedin (Omval) och Lars-Ivar Juntti (Nyval).

18. Tävlingsverksamhet och matchplanering
Tävlingsverksamhet och matchplanering framgår av verksamhetsplanen som bifogats i 
separat dokument som underlag för årsmötet på hemsidan. Framfördes synpunkter på att 
styrelsen bör fundera på vad vi vill att klubben ska utvecklas till och att det är viktigt att vi 
kan erbjuda medlemskap även till schackintresserade som inte är intresserade av 
turneringsverksamhet och därmed anslutning till Stockholms schackförbund.

19. Övriga frågor
PO Hesselborn anmälde att Ferdinand Hellers kommer att hålla en föreläsning den 4 april 
kl 13-15.
Björn Löwgren informerade att vi möter Göteborgs schackveteraner den 2 maj i Göteborg. 
Intresserade kan ta kontakt med Björn: Vidare hade Björn tre förslag till styrelsen:
- Att vandringspriset som upphittats skall tillfalla den mesta vinnaren och att ett nytt 
vandringspris skall instiftas.
- Vidare att ”årets seniorschackare”  skall utses av styrelsen en gång om året.
- Medlemmarna bör själva ges möjlighet att presentera sig på hemsidan, intressen, vad de 
jobbat med etc.



Anders Flärdh presenterade arbetet med förbättring av hemsidan. Eventuellt kommer en 
förbättring att kräva plattformsbyte. Det skulle t ex vara bra att visa olika typer av 
ställningar samt att ladda ner föreläsningar.

20. Avslutning
Dan Israel avtackade Leif Hållstedt och Göran Björkdahl som avgående styrelseledamöter. 
Vidare avtackades Kjell Persson som under många år varit ansvarig för hemsidan.

Leif Hållstedt, protokollförare

Bo Ländin justeringsman

Lucia Åkerlund, justeringsman

 


