
Protokoll SrS nr 1, 2023. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid:  2023-01-16 kl 16.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare 
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS)
Lars-Johan Andersson (LJA) adjungerad punkt 6

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2 Val av mötesfunktionärer
BS valdes till justeringsman. 

3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.

4 Föregående protokoll nr 12
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes. 

6 Hemsidan
LJA föredrog arbetet med övertagande av ansvaret för hemsidan. Övertagandet har fungerat bra. 
Diskuterades en plan för att utveckla hemsidan. AF fick i uppdrag att diskutera med föreläsarna om 
förutsättningar för att visa föreläsningarna på hemsidan. Beslutades att AF och LJA på årsmötet 
presenterar tankarna om utveckling av hemsidan. Arbetet med utveckling kommer att pågå under 
våren för successiv implementering.
 
7 Vi spelar ihop
DI redogjorde för projektet ”Vi spelar ihop”  som leds av Jesper Hall. Tanken med projektet är att 
far- och morföräldrar spelar tillsammans med sina barnbarn  och det viktiga är mötet. DI gör ett 
utkast till utskick till samtliga medlemmar med ett erbjudande om deltagande vid de träffar som 
kommer att äga rum under våren.

8 Ekonomi 
AF föredrog lägesrapport beträffande föreningens  ekonomi. Beslöts att styrelsens förslag om en 
medlemsavgift 300 kronor (640 kronor för de som har SrS som huvudklubb) läggs ut som 
information på hemsidan. AF hade skickat med ett nytt budgetförslag som diskuterades. Vissa 
smärre justeringar gjordes för att uppnå en balanserad budget.  Antalet medlemmar den 31/12-22 
var 121 stycken. Beslöts att vi som tidigare år gör ett utskick för att erbjuda medlemskap till 



schackspelare i Stockholmsområdet som är 65 år eller äldre och som finns  registrerade i 
Stockholms schackförbunds register. Till kommande år bör detta utskick göras i så god tid att 
möjlighet finns att anmäla sig till vårens turneringar.

9 Aktiviteter 
- Tisdagsverksamheten. Föreläsningarna börjar den 24 januari. Vidare kommer den påbörjade 
kursen i kungsindiskt att slutföras av PO. Även PRO-kursen startar den 24 januari kl 13.00. DI, AF 
och LH har ett Zoom-möte söndag 22 januari kl 19.00 för att diskutera uppstarten.
- Seniorserien på onsdagar startar den 18 januari med 47 deltagare.
- Klubbmästerskapet på torsdagar börjar den 19 januari med 33 spelare.
- Rio. BS tar kontakt med Björn Löwgren för start av föreläsningarna.

10 Årsmöte 
- Verksamhetsplanen är klar och verksamhetsberättelsen är i det närmaste klar. LH skissar på ett 
utkast till kallelse. Skall vara klar under vecka 3. Årsmötet äger rum fettisdagen den 21 februari och
föreningen bjuder på kaffe och semla.

11 Övriga frågor
- Det tidigare planerade styrelsemötet den 3 februari ställs in. Nästa styrelsemöte blir det 
konstituerande styrelsemötet efter årsmötet den 21 februari. 

12 Avslutande av mötet
DI förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Leif Hållstedt Bo Steiner


