Protokoll SrS nr 3, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 2022-02-14 kl 15.00
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS) tävlingsledare onsdagar
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 2
Föregående protokoll fastställdes.
5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.
6 Ekonomi. Balans- och resultaträkning 2021
AF föredrog arbetet med upprättande av balans- och resultaträkning för 2021. Bokslutet som
beräknas vara klart inom ett par dagar kommer att visa ett positivt resultat för 2021. Beslöts att AF
inköper ett externt lagringsmedium avsedd för SrS bokföring. I detta lagringsmedium kommer även
andra dokument såsom protokoll att arkiveras.
7 Betalda medlemsavgifter 2022
Till dags dato har 68 medlemsavgifter inbetalats för 2022.
8 Aktiviteter pågående och planerade
- Lag-DM och Stockholmsserien kommer att återuppta verksamheten.
- Onsdagsverksamheten. Rondlistorna är klara och finns på hemsidan. Totalt deltar 40
personer i fyra klasser.
- Torsdagsverksamheten. För närvarande är 28 anmälda till klubbmästerskapet.
- Tisdagsverksamheten. AF diskuterar med PO och lägger ut planerat program på hemsidan.
- Rio. Planering pågår att återuppta morgongruppen. BS diskuterar med PO och lägger ut ett
program på hemsidan. Vidare skickar vi ut ett mejl till klubbens medlemmar för att
informera om återstarten samt programmet för morgongruppen.
- Årsmötet är flyttat till 2022-03-08. Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och
budgeten är i princip klara. Läggs ut på hemsidan. Valberedningen är klar med sitt förslag.
Kallelse och dagordning görs i ordning av LH. Kallelsen skickas ut senast 2022-02-21. För

att klubben skall kunna beställa förtäring i rätt antal måste anmälan om deltagande anmälas.
Det har inte inkommit någon motion till styrelsen att behandlas på årsmötet.
9 Övriga frågor
Medlemsvärvning. Styrelsen har skickat ut ett erbjudande till alla 65-åringar som spelar för
annan huvudklubb att de kan spela även hos oss. Vi har då fått ett antal nya medlemmar genom
detta.
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet den 8 mars.
10 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet
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