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Protokoll SrS nr 1, 2021. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

Tid: 19 januari klockan 13.15 

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. 

Föregående protokoll fastställdes (SrS  11). 

 

5. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes 

 

6. Coronapandemin. 

Fortsatta restriktioner vad gäller fysiskt spel. 

 

7. Ekonomi. 

En delinbetalning på 25% av beviljade medel från Stockholms Stad har inkommit. En ny 

medlem har tillkommit. 

AF presenterade förslag till resultaträkning och balansräkning för år 2020 samt budget för 

2021. Styrelsen diskuterade handlingarna och med smärre förslag till revidering godkändes 

handlingarna preliminärt. Beslut tas vid nästa styrelsemöte. 

 

8. Verksamhetsberättelse  (VB) och verksamhetsplan (VP). 

Styrelsen diskuterade utskickade förslag till VB och VP och föreslog vissa justeringar och 

kompletteringar. Handlingarna skall revideras till nästa möte och fstställas av styrelsen. 

 

9. Aktiviteter under våren. 

Midvinterturneringen är en turnering i två grupper som pågår via plattformen Lichess.  

För närvarande är det osäkert när fysiskt spel kan påbörjas i Salongerna, men planeringen 

utgår från att så kan ske i april månad. Tävlingsspel planeras under onsdagar och evt. också 

på torsdagar. Planer finns även för simultanspel och tävlingar i blixt och snabbschack. 

 

Distansundervisning via plattformen Zoom  är under planering. En första test av tekniken 
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kommer att ske 25-26 januari i en mindre grupp. Om tekniken fungerar beräknas 4-5 

föredrag genomföras med PO Hesselborn och Bengt Hammar som föreläsare. 

 

Undervisning/utbildning via e-post kommer att fortsätta som tidigare. 

 

En traditionsenlig vårfest planeras under maj månad. För att kompensera för uteblivet 

fysiskt spel under 2020-2021 kommer medlemmarna kunna delta utan kostnad. 

 

10. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

 

11. Kommande möten och  avslutning av mötet. 

Kommande möten, som sker via Skype: 

16 februari kl. 13.00  

16 mars kl. 13.00 

  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Peter Grönberg 

 

 

 


