Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen för Seniorschack Stockholm (SrS) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten
under 2021.
MEDLEMMAR
Föreningen hade under 2021 totalt 101 medlemmar. Att föreningen trots rådande omständigheter
med pandemi lyckats bibehålla medlemsantalet från 2020 måste betraktas som en framgång och är
ett väsentligt bättre än vad styrelsen befarade när ordinarie verksamhet till så stor fick ställas in.
Föreningen har haft en arbetsgrupp för medlemsvärvning bestående av Peter Grönberg
(sammankallande), Anders Flärdh och Lars-Ivar Juntti.
EKONOMI
Medlemsavgiften under 2021 har varit 100 kronor. För de medlemmar som har SrS som
huvudklubb tillkommer 340 kronor för anslutningen till Stockholms schackförbund. Medlemsavgiften för passiva medlemmar har varit 200 kronor. Det ekonomiska resultatet slutade med ett
överskott med 8958 kronor. Styrelsens ambition är en oförändrad medlemsavgift för 2022. Även för
2022 har klubben beviljats ett bidrag från Äldrenämnden i Stockholms stad på 60.900 kr. Genom
detta bidrag kan vi både bibehålla en låg medlemsavgift samt möjliggöra en intensifierad
medlemsrekrytering inte minst vad gäller att få en mer balanserad könsfördelning bland
medlemmarna.
VERKSAMHETER
Tävlingsverksamhet
Coronapandemin har haft stor inverkan på klubbens verksamhet under första halvan av året.
Medlemmarna i SrS tillhör en riskgrupp och av detta skäl fortsatte nedstängningen av allt fysiskt
spel fram till starten av höstturneringarna i september. Det fysiska spelet under hösten har kunnat
genomföras genom krav på att deltagarna varit vaccinerade samt att vi glesat ut avstånden mellan
schackbrädena.
Seniorserien som spelats på onsdagar med Bo Steiner och Kjell Persson som tävlingsledare har
haft fyra klasser indelade i huvudsak efter ELO-rating. I klass 1 segrade Hans Rånby följd av
Svante Wedin och Lennart B Johansson. I klass 2 segrade Lars-Ivar Juntti följd av Bertil
Wennström och Sven Eriksson. I klass 3 segrade Bo Steiner följd av Jouko Liistamo och Per
Hamnström. I klass 4 segrade Dag Fast följd av Matts Rydin och Hans Lindquist.
Stockholmsmästerskapet Veteran 60+ har spelats på torsdagar med Björn Löwgren och Lennart
Gunnarsson som tävlingsledare. Segrare blev Olle Ålgars följd av Bo Kyhle och Hans Rånby.
Ratingpriser (1700-1799) gick till Dick Viklund och Lennart Gunnarsson, (1600-1699) till Lars
Ring och Lars-Åke Petterssson, (1500-1599) till Dan Israel och Kent Sahlin, och (1100-1499)
gick till Sten Dillén och Lars-Johan Andersson.
SrS har ett lag med i Lag-DM 2021-2022. Laget spelar i division 3. Två ronder har spelats under
hösten och resterande tre ronder spelas till våren. Lagledare är Jan-Olov Cederström och Bertil
Wennström.
SrS med ett lag i Allsvenskan Stockholmsserien division 4. En rond har spelats under hösten.
Resterande ronder spelas under våren 2022. Lagledare är Bertil Wennström och Jan-Olov
Cederström.

Vi har under hösten haft Öppet Hus, med schack under lättsammare former, på måndagar under
ledning av Helge Bergström på Rio. Helge Bergström har också haft öppet hus på tisdagar efter
föreläsningarna.
Under våren då vi inte kunde genomföra något fysiskt spel anordnade SrS ett antal turneringar på
Lichess. Snabbschack-turneringar anordnades tillsammans med andra seniora spelare från olika
delar av Sverige. För SrS medlemmar anordnades också några turneringar med långpartier.
Tävlingsledare var Leif Hållstedt.
Undervisningsverksamhet
Under vårterminen anordnades 7 digitala föreläsningar med PO Hesselborn och Bengt Hammar
som föreläsare. Under hösten har vi kunnat återuppta undervisningsverksamheten på salongerna.
Totalt har vi haft 11 föreläsningstillfällen med Bengt Hammar, PO Hesselborn och Helge
Wademark som föreläsare. Antalet medverkande per tillfälle var ca 15. Vi har även haft
föreläsningsverksamhet på RIO-träffen på måndagar vid 2 tillfällen med Helge Wademark som
föreläsare.
Vi har under året fortsatt med distansundervisning med PO Hesselborn och Anders Flärdh som
ansvariga. Varje vecka har hemuppgifter skickats till intresserade medlemmar. Sändlistan har bestått
av ett trettiotal medlemmar. Under 2021 har 36 utskick gjorts.
Övrigt
Årsmötet som senarelades på grund av pandemin ägde rum 2 september. Styrelsen har under året
haft 10 protokollförda styrelsemöten som finns att läsa på klubbens hemsida. Under våren
genomfördes styrelsemötena på nätet via Skype medan styrelsemötena på hösten genomfördes på
schacksalongerna.
________________________________________________________________________________
Styrelsen efter årsmötet har haft följande sammansättning:
Ordförande: Dan Israel
Kassör: Anders Flärdh
Sekreterare: Leif Hållstedt
Ledamot: Bo Steiner
Ledamot: Peter Grönberg
Lars-Ivar Juntti och Jan-Olof Cederström har varit föreningens revisorer.
Valberedningen utgjordes av Anders Lidén och Svante Wedin (sammankallande)
Uppdatering av medlemsmatrikeln har gjorts av Anders Flärdh och Kjell Persson har ansvaret för
klubbens webbsida.

