
Protokoll SrS nr 10, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid:  2022-10-20 kl 16.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare 
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS)

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2 Val av mötesfunktionärer
BS valdes till justeringsman. 

3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då fyra av styrelsens ledamöter var närvarande.

4 Föregående protokoll nr 9
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes. 

6 Ekonomi 
AF föredrog lägesrapport beträffande föreningens  ekonomi.  Antalet medlemmar har ökat och en 
bidragande orsak är föreningens samarbete med PRO.  Det ekonomiska utfallet beräknas bli något 
bättre än budget. 

7 Aktiviteter
- Pågående tävlingsverksamhet. Onsdags- och torsdagsturneringarna fortgår enligt plan. 
Stockholmsserien påbörjas söndagen den 23 oktober. I Lag-DM har första ronden spelats. 
Förstalaget spelar i division 4 och andralaget i division 5.
- Tisdagsverksamheten. I tisdags hölls föredrag med storbildsskärm vilket upplevdes som mycket 
positivt och uppskattat. PO och Svante Wedin höll var sitt föredrag med olika teman. Från 
styrelsens sida framfördes att det vore mycket positivt om föredragen kunde spelas in så att 
medlemmar som inte kan närvara också ges möjlighet att se föreläsningarna. AF fick i uppdrag att 
utvärdera möjligheten till detta och diskutera frågan med PO.
- Rio. Björn Löwgrens föredragsserie började i måndags med 8 åhörare.
- Nybörjargruppen PRO.   Aktiviteten uppskattats av deltagarna. Diskuterades om och i så fall hur 
vi skulle sprida information om detta samarbete mellan PRO och SrS. Styrelsen diskuterade de 
bägge publikationerna ”Tidskrift för schack” och ”PRO pensionären” LH fick i uppdrag att ta 
kontakt med de bägge tidskrifterna för att efterhöra om intresse finns att skriva om denna 
verksamhet. Vidare beslutades att vi skulle ha ett permanent öppet hus på tisdagar för att möjliggöra
att spela utan klocka.



- Julfest. Festkommittén bestående av AF, Lennart B Johansson och Dick Öhman planerar. AF tar in
offert och sammankallar därefter festkommittén som tar fram ett förslag för att presentera vid 
styrelsemötet den 17 november. Beslutades att julfesten skall äga rum torsdagen den 8 december 
och egenavgiften skall uppgå till 150 kronor inklusive måltidsdryck.

8 Planering årsmöte
- Verksamhetsberättelse. LH fick i uppdrag att tillsammans med DI ta fram ett utkast som kan 
presenteras på styrelsemötet i december.
- Ekonomi. AF tar fram ett förslag till budget för 2023 som presenteras för styrelsen vid mötet i 
december. Övriga räkenskaper kan av förklarliga skäl ej föreligga innan året är slut. Diskuterades 
medlemsavgiften för 2023. Vid förra årsmötet bedömde styrelsen att medlemsavgiften för 2023 
måste höjas till 300 kronor. Denna bedömning ligger fast.
- Verksamhetsplan. BS tar fram ett förslag till styrelsemötet i december.
- Valberedningen. DI tar kontakt med valberedningen för att säkerställa att de påbörjar arbetet.
- Dag för årsmöte. Beslutades att årsmötet skulle äga rum tisdagen den 21 februari.

10 Övriga frågor
- Lars-Johan Andersson (LJA) adjungeras till nästföljande styrelsemöte. LH tar kontakt med LJA 
för att efterhöra om han har möjlighet att delta.
- DI hade fått en förfrågan om möjlighet att delta SrS verksamhet från en person som inte uppfyllde 
kriteriet minst 55 år men som gärna spelade på dagtid. Styrelsen ställde sig positiv till att personen 
kunde få komma med i verksamheten och beviljas medlemskap.
- Kommande styrelsemöten  2022-11-17 kl 14.00 (Zoom) och 2022-12-15 kl 15.00.

11 Avslutande av mötet
DI förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Leif Hållstedt Bo Steiner


