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Protokoll SrS nr 6, 2020. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm 

 

Tid: 12 juni klockan 12.30 

Plats: Möte via Skype 

 

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 och KS till sekreterare. AF 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. 

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes. 

 

6. Ekonomi. 

AF meddelade att klubbens ekonomi är god. Faktura för lokalhyra har inkommit och var 

lägre än budgeterat p.g.a. corona-pandemin och därmed inställd verksamhet under en stor 

del av första halvåret. 

 

7. Medlemsvärvning 

a) Medlemmar med dubbelt medlemskap. Vid föregående styrelsemöte (protokoll SrS 5) 

beslutades att medlemmar med dubbelt medlemskap skulle tillfrågas om att värva nya 

medlemmar till SrS i sin huvudklubb. Styrelsen beslutade att en första kontakt skulle göras 

enligt den arbetsordning som upprättades.  

b) Mentorskap. DI har kontaktat föreslagna personer, men frågan är vilande tills höstens 

program är klar. 

c) Information om anledning till avslutat medlemskap i SrS. Listan på medlemmar som 

slutat i SrS under de senaste åren är klar. Vidare hantering av ärendet får avvakta. 
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d) Informationsbroschyr. AF fick i uppdrag att komplettera broschyren med information om 

öppet hus och e-postadress till SrS samt att kontakta Kjell om information på hemsidan om 

e-postadress. 

e) Kongressmöte. DI informerade om mötet. Möjligheten att värva nya medlemmar från 

spelare på nätet diskuterades. 

 

8. Coronaepidemin. 

Styrelsen beslutade att tills vidare kan styrelsen inte sanktionera spel där spelare deltar 

fysiskt. 

 

 9. Schackspel på nätet.. 

SrS har nyligen anordnat en digital blixtturnering mellan medlemmarna (7 + 3 min), som 

avlöpte väl. DI fick i uppdrag att kontakta Björn Lövgren om möjligheten att ordna en 

digital turnering med längre betänketid t.ex. 15 min. 

 

11. Mötet avslutades. 

Nästa möte blir den 17 augusti kl 12.30. Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

Kent Sahlin    Anders Flärdh 

 

 

 


