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Protokoll från Årsmöte i Seniorschack Stockholm (SrS) 
Tid: 2 september 2021 

Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 Stockholm 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Dan Israel hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  

 

2. Godkännande av dagordningen. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

3. Mötets behöriga utlysande. 

Ordförande förklarade att årsmötet inte hade kunnat genomföras tidigare p.g.a. 

Corona-pandemin. Mötet konstaterades vara behörigt utlyst. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Anders Lidén valdes till ordförande och Kent Sahlin till sekreterare för mötet. 

 

5. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Göran Björkdahl och Svante Wedin valdes. 

 

6. Föregående årsmötesprotokoll. 

Protokollet har funnits tillgängligt på SrS hemsida sedan början av 2020. 

Mötesdeltagarna ansåg att det inte fanns behov att läsa upp protokollet. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut. 

Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet har funnits tillgängligt på föreningens 

hemsida i god tid före årsmötet. Sekreteraren redogjorde för huvuddragen i 

verksamhetsberättelsen, som sedan godkändes av mötesdeltagarna.  

Föreningens kassör Anders Flärdh redogjorde för bokslutet för år 2020. Det 

ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 56.951 Kr. Förklaringen till det stora 

överskottet är att verksamheten i lokalerna på Ringvägen stängdes ner i mars månad 

vilket minskade föreningens hyreskostnad radikalt.  

 

8. Revisorns berättelse. 

Revisor Lars-Ivar Juntti presenterade revisionsberättelsen och tillstyrkte resultat- och 

balansräkning för år 2020 samt föreslog att styrelsens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för 2020. 

 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

för 2020. 

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för år 2020 och beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet. 
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10.  Förfarande med över- eller underskott i bokslutet. 

Styrelsens förslag om att överskottet överförs till nästa år i löpande räkning 

godkändes av årsmötet. 

 

11.  Motioner, förslag och övriga ärenden. 

Matts Rydin har till styrelsen inkommit med en motion/förslag om att spel ska kunna 

genomföras på distans via plattformen LiChess.  

Styrelsen föreslår avslag på motionen med motiveringen att vid tävlingar som är Fide-

rankade är det förbjudet med spel på nätet.  

Årsmötet avslog motionen. 

 

12.  Beslut om medlemsavgifter för innevarande kalenderår, samt förslag till 

medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 

Föreningen har beviljats ett bidrag från Äldrenämnden i Stockholms Stad för år 2021 

på 66.500 Kr. Tillsammans med de lägre hyreskostnaderna även för år 2021 föreslår 

styrelsen att medlemsavgiften för år 2021 reduceras kraftigt till 100 Kr (+340 Kr för 

de medlemmar som har SrS som huvudförening). Styrelsen föreslår även att detta blir 

medlemsavgiften för år 2022. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

13.  Beslut om arvoden till styrelsen och övriga funktionärer. 

SrS är en ideell förening och styrelsens förslag är att inga interna arvoden skall 

betalas under 2021. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

14.  Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

Årsmötet beslutade att styrelsen under 2021 skall bestå av 5 ledamöter och inga 

suppleanter. 

 

15. Val av styrelsen och övriga funktionärer. 

Valberedningens förslag med 1 respektive 2 år avser fram till årsmötet 2022 

respektive 2023. 

Valberedningens förslag till styrelse antogs av årsmötet. 

Ordförande på 1 år: Dan israel 

Ledamöter på 2 år: Bo Steiner och Leif Hållstedt (nyval), Anders Flärdh (omval). 

Ledamot med 1 år kvar på mandatperioden: Peter Grönberg. 

 

Valberedningens förslag till personer i olika funktioner antogs av årsmötet. 

Revisor: Lars-Ivar Juntti (omval på 1 år) 

Revisorssuppleant: Jan-Olof Cederström (omval på 1 år) 

Webbmaster: Kjell Persson (omval på 1 år) 

Lagledare Lag-DM: Jan-Olof Cederström (omval på 1 år) 

Lagledare Stockholmsserien: Bertil Wennström (omval på 1 år) 

Tävlingsledare onsdagar: Bo Steiner (nyval) och Kjell Persson (omval på 1 år) 
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Tävlingsledare torsdagar: Björn Löwgren och Lennart Gunnarsson (bägge omval på 1 

år). 

 

16.  Antal ledamöter i valberedningen. 

Årsmötet antog förslaget om två ledamöter. 

 

17.  Val av valberedning på ett år. 

Årsmötet antog förslaget om att den nu sittande valberedningen Svante Wedin 

(sammankallande) och Anders Lidén får fortsätta ytterligare ett år. 

 

18.  Tävlingsverksamhet och matchplanering. 

Stockholms Schackförbund har beslutat att högst 50 personer får befinna sig 

samtidigt i lokalerna på Ringvägen. 

Bo Steiner föreslog gruppspel på onsdagar med 12 deltagare i 4 grupper. 

Björn Löwgren föreslog 50 deltagare i Stockholmsmästerskapet, som spelas på 

torsdagar. 

Årsmötet antog förslagen från tävlingsledare. 

 

Björn Löwgren fick i uppdrag att via e-post undersöka intresset bland medlemmarna i 

SrS för en snabbschackturnering på plattformen LiChess. 

 

19.  Övriga frågor. 

Helge Bergström redogjorde för verksamheten på Rio. Konferensrummet på Rio är 

reserverat för SrS på måndagar 9-12. Möjligheten finns att spela schack på Rio alla 

dagar fram till 15.30. 

 

Kent Sahlin avtackades för sitt arbete som sekreterare under två år. 

 

20.  Avslutning. 

Ordförande avslutade mötet. 

 

Kent Sahlin, protokollförare 

 

 

 

 

Göran Björkdahl, justeringsman 

 

 

 

 

Svante Wedin, justeringsman 

 


