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Protokoll SrS nr 2, 2019. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

 

Tid: 11 februari, klockan 12.30 

Plats: Caféet Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm 

 

Närvarande:  

Dan Israel (DI), ordförande 

Kent Sahlin (KS), sekreterare 

Anders Flärdh (AF), kassör 

Jan Stachowicz (JS), ledamot 

Peter Grönberg (PG), ledamot  

1. Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat 

2. Val av mötesfunktionärer. 

DI valdes till mötets ordförande och KS till sekreterare. 

 

3. Mötets beslutsförhet. 

Mötet förklarades beslutsmässigt då alla i styrelsen var närvarande. 

4. Justering av föregående protokoll. 

Protokollet från det konstituerande mötet den 30 januari förklarades justerat. 

 

5. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. Under punkt 14 (övriga frågor) adderades val av vice 

ordförande. 

 

6. Ekonomi. 

AF meddelade att per den 10 februari var det 81 betalande medlemmar. Som tidigare år 

finns ett problem med sent betalande medlemmar. 

Styrelsen beslutade att tilldela Anders Flärdh administratörsrättigheter till klubbens 

kontakter med banken. 

 

7. Medlemsavgiften.  

Styrelsen beslutade att införa halv årsavgift (425 Kr + evt. förbundsavgift 340 Kr) för 

medlem som endast vill spela på våren eller hösten. 

Styrelsen beslutade att årsavgiften för passiv medlem blir 425 Kr under år 2020, samt att 

ansvariga för teoriverksamheten (Helge Wademark, Bengt Hammar och P-O Hesselborn) 

befrias från årsavgift. 
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8. Lokalfrågor. 

SrS betalar lokalkostnad för de dagar som vi nyttjar Schacksalongerna på Ringvägen (1000 

Kr per speldag och 500 Kr per teoridag). Styrelsen gav ordförande i uppdrag att med 

Stockholms Schackförbund diskutera möjligheten med en fast avgift per år. Lokalen på Rio 

är bokad varje måndag mellan 10-12 för teoriverksamhet. 

 

9. Trivseln. 

JS betonade att trivseln på klubben är viktig för medlemmarna. Styrelsen diskuterade olika 

förslag/åtgärder. 

 

10. Medlemsvärvning. Rekryteringsgruppens status och fortsatt verksamhet. 

AF redogjorde för rekryteringsgruppens arbete. Styrelsen enades om att frågan blir en 

huvudpunkt vid nästkommande styrelsemöte och att som adjungerade kalla Björn 

Löwgren, Bo Steiner och Helge Bergström, samt att på hemsidan efterlysa ytterligare 

medlemmar som vill arbeta med frågan. Som ny sammankallande för gruppen valdes Peter 

Grönberg. 

 

11. Schack till sjöss.  

Schack till sjöss är en verksamhet som relativt få medlemmar har deltagit i och styrelsen 

har tidigare beslutat (Protokoll 7, 2019) att verksamheten skall bekostas av deltagarna 

(ingen kostnad i budget). Schack till sjöss är dock en verksamhet, som kan bidra till ökad 

gemenskap och trivsel och bör därför lyftas fram på hemsidan. På förslag utsågs Dan 

Danielsson, som ansvarig för årets resa. 

 

12. Lagmatch mot Göteborg. 

Planerad lagmatch mot veteraner i Göteborg äger rum den 12 maj. Kostnaden för lokalen 

och lunch för gästerna bekostas av SrS och finns med i budget för 2020. 

 

13. Ansökan från Leif Sjölund (LS). 

Leif Sjölund har erbjudit sig att aktivt arbeta med rekryteringen av nya medlemmar och har 

ansökt om resebidrag för detta ändamål. Som framgår från punkt 10 kommer 

rekryteringsfrågan att vara huvudpunkt under nästa möte där olika strategier kommer att 

diskuteras. Styrelsen behöver medlemmarnas hjälp vid rekryteringen av nya medlemmar 

och är tacksam för det engagemang som Leif visar. Hur den begränsade budget som finns 

anslaget till detta ändamål skall utnyttjas på bästa sätt kommer att diskuteras vid nästa 

möte.   
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14. Övriga frågor. 

Styrelsen utsåg Kent Sahlin till vice ordförande i styrelsen. 

Tidpunkter för styrelsens möten under våren. 

Tisdagen den 10 mars kl 12.30 

Tisdagen den 14 april kl 12.30 

Tisdagen den 12 maj kl 12.30. 

 

15. Mötet avslutas. 

Ordförande avslutade mötet. 

  

 

  

 

 

Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Dan Israel 

 

 

 

 

 


