Protokoll SrS nr 6, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 2022-04-28 kl 15.00
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare
Anders Flärdh (AF) kassör
Göran Björkdahl (GB)
Lars-Erik Åberg (LÅ adjungerad)
Björn Löwgren (BL adjungerad)
Kjell Persson (KP adjungerad)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. Till detta möte deltog förutom styrelsen även tävlingsutskottet
och lagledare för att diskutera vårens verksamhet samt planeringen inför hösten.
2 Val av mötesfunktionärer
AF valdes till justeringsman.
3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då en majoritet av styrelsen var närvarande.
4 Föregående protokoll nr 5
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.
5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.
6 Ekonomi och betalda medlemsavgifter 2022
AF föredrog lägesrapport beträffande betalda medlemsavgifter under 2022. Till dags dato har 95
medlemmar betalt medlemsavgift. Detta gör att vi nu ligger mycket nära prognosen och att det
finns goda möjligheter att då vi startar höstens verksamhet når upp till prognosen på antalet
medlemmar.
7 Aktiviteter pågående och planerade
- LÅ föredrog tävlingsverksamheten i Lag-DM där SrS deltar med ett 8-mannalag i
division 3. Diskuterades om vi inte till hösten skall anmäla två lag. Mötet beslutade att
inriktningen bör vara att vi till hösten anmäler två lag.
- Stockholmsserien där SrS så här långt presterat riktigt bra resultat diskuterades och
inriktningen bör även här vara att anmäla två lag till hösten.
Genom att aktivt delta i lagtävlingar både marknadsför vi klubben och skapar
samhörighetskänsla.
- Onsdagsverksamheten. Sista ronden spelas i nästa vecka och medaljer kommer att delas ut
till de tre bästa i varje klass.

- Torsdagsverksamheten har något färre deltagit denna termin, men det finns stora
förutsättningar att vi kommer öka antalet deltagare till hösten då vi startar
Stockholmsmästerskapet. BL beställer pokaler till pristagarna.
- Tisdagsverksamheten. Beslutades att vi fortsätter med tisdagsverksamheten med PO som
ansvarig för att organisera verksamheten.
- Rio. Verksamheten på Rio har varit välbesökt. Föreläsningarna på Rio fortsätter till hösten.
BL är ansvarig för en föreläsningsserie. Eventuellt kan även PO ansvara för en
föreläsningsserie på Rio. I så fall drivs dessa både föreläsningsserier helt separat.
- GB redogjorde för arbetet med Värvningsgruppen. GB fortsätter att rekrytera ytterligare
medlemmar till gruppen. GB tog också upp frågan om att förbättra befintlig broschyr.
- Klubbmatch mot Göteborg. Från Göteborg kommer 6 spelare och 10 spelare är hittills
anmälda från SrS. Detta gör att vissa från oss får bli ”Göteborgare” för en dag.
- Klubbmatch mot Uppsala. BL ansvarar och tar kontakt med Uppsala för efterhöra om
intresse finns för en klubbmatch.
- Diskuterades simultan till hösten. DI uppmanade alla att komma med förslag på namn.
- BL föreslog att vi skulle starta en Lichess-turnering till sommaren på torsdagar kl 11.00.
Mötet ställde sig mycket positiv till idén. BL ansvarar för genomförandet.
- Våravslutningen i samband med KM i blixt. AF begär in offert samt skickar ut inbjudan
till klubbens medlemmar. Klubben subventionerar lunchen så att kostnaden för att
delta blir 150 kronor.
8 Övriga frågor
- Skrivelse till äldrenämnden. Äldrenämnden har begärt en redogörelse från SrS om hur vi
använt beviljade medel. Förslag till skrivelse hade skickats ut till styrelsen. Beslutades att
med vissa smärre justeringar skicka in redogörelsen.
- Nästa styrelsemöte 2022-05-25 kl 15.00. Möte via Zoom.
9 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet.
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