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Protokoll SrS nr 4, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

 

Tid: 14 april klockan 12.30 

Plats: Möte via Skype 

 

Närvarande:  

Dan Israel (DI), ordförande 

Kent Sahlin (KS), sekreterare 

Anders Flärdh (AF), kassör 

Peter Grönberg (PG), ledamot  

 

Meddelat förhinder: Jan Stachowicz (JS), ledamot 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat 

2. Val av mötesfunktionärer. 

PG valdes till justeringsman. 

 

3. Mötets beslutsförhet. 

Mötet var beslutsmässigt då en majoritet av styrelsen var närvarande. 

 

4. Föregående protokoll. 

Inga synpunkter meddelades angående protokollet från förra mötet. 

 

5. Fastställande av dagordningen. 

Under punkten övriga frågor ville DI ge information angående en nätsite. Dagordningen 

godkändes efter denna komplettering. 

 

6. Ekonomi. 

AF meddelade att klubbens ekonomi är god. Pga Corona-pandemin har verksamheten 

pausat och klubbens kostnader för lokalhyra minskat. Mötet diskuterade om klubben ska 

återbetala del av medlemsavgift alternativt lämna rabatt på medlemsavgiften under 

nästkommande år. Styrelsen beslutade att avvakta utvecklingen och se om verksamheten 

kan återupptas under hösten. 

 

7. Trivselfrågan. 

Efter förslag från JS beslutade föregående styrelsemöte (SrS 3 10 mars) att under nästa 

möte diskutera trivsel och demokrati inom klubben. DI har till styrelsen lämnat ett 

dokument om sin vision av trivseln. Mötet beslutade att ytterligare diskussion får ske vid 

nästkommande möte. 
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8. Corona. 

Corona epidemin har medfört att klubbens aktiviteter på salongerna (seriespel, Schack till 

Sjöss, simultanspel, våravslutning) har inhiberats. Olika alternativ till spel på Salongerna 

diskuterades. AF redogjorde för måndagsgruppens uppgifter som skickas ut per e-post till 

gruppen. AF fick till uppgift att skicka ut information per e-post till alla medlemmar om 

denna verksamhet. DI fick till uppgift att per e-post meddela medlemmarna om klubbens 

verksamheter under Corona-pandemin. 

 

 9. Medlemsvärvning. 

a) Möjligheten att medlemmar med dubbelt medlemskap värvar medlemmar inom sin 

moderklubb diskuterades. AF fick till uppgift att sammanställa en lista på medlemmar med 

annan moderklubb än SrS. 

b) Mentorskap för nya medlemmar. Styrelsen behöver identifiera 5-6 personer som är 

lämpliga och villiga att åta sig uppgiften att vara mentorer. Styrelsen beslutade att under 

ett antal tisdagar (efter teoriundervisningen) under September-Oktober anordna öppet hus 

för presumtiva nya medlemmar. Där kommer mentorerna ha en uppgift att leda denna 

verksamhet.  

c) Differentierat medlemskap. AF meddelade att redan nu har vi differentierat medlemskap 

i form av passiv medlem (f.n. 2 st). DI fick till uppgift att kontakta veteranföreningen i 

Göteborg för information om förhållandet där. 

d) För att genom Stockholmsmästerskapet locka nya medlemmar beslutade styrelsen att 

nytillkomna som önskar delta i mästerskapet erbjuds att lösa medlemskap för 850 Kr som 

gäller både för 2020 och 2021. Om medlemmen har SrS som moderklubb tillkommer 

förbundsavgift. 

 

10. Övriga frågor. 

DI informerade om möjligheten till Schackträning på nätet genom en site skapad av Jesper 

Hall. DI fick till uppgift att informera medlemmarna. 

 

11. Mötet avslutades. 

Nästa möte är den 12 maj kl 12.30. 
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Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Peter Grönberg 

 

 

 

 

 


