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Protokoll SrS nr 4, 2021. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 16 april 13.00
Plats: Möte via Zoom
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Kent Sahlin (KS), sekreterare
Anders Flärdh (AF), kassör
Meddelat förhinder: Peter Grönberg (PG), ledamot
1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer.
DI valdes till ordförande, KS till sekreterare och AF till justeringsman.
3. Mötets beslutsförhet.
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.
4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll fastställdes (SrS 3, 2021).
5. Fastställande av dagordningen.
Förslag från Björn Löwgren tillfördes under diskussionen om distansundervisning (punkt 8).
Dagordningen fastställdes därefter.
6. Coronapandemin.
Fortsatta restriktioner gäller för fysiskt spel och möten på Salongerna. Styrelsen bedömer
det som osannolikt att årsmötet kan hållas före sommaren, men avvaktar utvecklingen.
7. Ekonomi.
Hälften av det beviljade bidraget från äldrenämnden har nu betalats till SrS. Utgifterna är
p.g.a. pandemin begränsade och klubbens ekonomi är god.
8. Distansundervisning på Zoom.
Föreläsningar på Zoom fortsätter och de som deltagit uttrycker sin uppskattning.
I ett mail till styrelsen från Björn Löwgren vidarebefordrar han önskemål från kanslichef
Jonas Sandbom Sth SF om att öppna upp föreläsningarna till seniorer från andra
Stockholmsklubbar med möjlighet till arvodering av ansvariga. Styrelsen diskuterade frågan
och finner det glädjande att verksamheten i SrS finner ett vidare intresse. Styrelsen anser
dock att undervisningen skall fortsätta inom ramen för SrS verksamhet men att seniorer
inom Stockholm är välkomna att ingå som medlem i SrS och därmed kunna ta del av
undervisningen på nätet och övrig verksamhet. Den låga medlemsavgiften för 2021 (100 Kr
för de som har annan huvudklubb än SrS) kan knappast vara ett hinder. Vad gäller frågan
om arvodering så har styrelsen en principiell uppfattning om att arbete inom SrS sker på
ideell basis och att arvodering skall undvikas
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BL lyfter även frågan om utbildningen kan spelas in och läggas ut på Youtube. Styrelsen är
positiv till att föreläsningarna spelas in och med lösenord kan ses på vår hemsida, men
frågan måste och skall diskuteras med föreläsarna. Styrelsen är tveksam till att lägga ut
föreläsningarna på Youtube där kontroll över materialet kan äventyras. Vad gäller
möjligheten att utnyttja Lichess för undervisning anser styrelsen att nuvarande system med
Zoom fungerar bra och att det finns skäl att tills vidare hålla verksamheten under kontroll
inom klubben.
9. Bidrag från äldreförvaltningen.
Äldreförvaltningen har via e-post efterfrågat redogörelse för hur tilldelade medel har
utnyttjats. Styrelsen diskuterade frågan och gav DI i uppdrag att formulera en
svarsskrivelse, som sedan diskuteras inom styrelsen via mail.
10. Bidrag från Idrottsförvaltningen.
Stockholms Idrottsförvaltning har meddelat att extra medel skall tilldelas föreningar med
verksamhet för äldre under 2021. KS har fortsatt sökt Idrottsförvaltningen för mer
information.
11. Lag DM i snabbschack.
Styrelsen gav Björn Löwgren i uppdrag att administrera eventuellt deltagande. SrS står för
startkostnaderna.
12. Kommande möten.
Kommande möte, som sker via Zoom:
Tisdag den 18 maj
Ordförande avslutade därefter mötet.

Vid tangentbordet

Justeras

Kent Sahlin

Anders Flärdh

