Protokoll SrS nr 9, 2021. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid: 2021-10-26 kl 12.30
Plats: Schacksalongerna Ringvägen 9.
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS) tävlingsledare onsdagar
Meddelat förhinder Peter Grönberg
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
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 8
Föregående protokoll fastställdes
5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.
6 Ekonomi
AF föredrog föreningens ekonomi. Ekonomin i föreningen är god.
7 Betalda medlemsavgifter 2021
AF föredrog antalet betalda medlemmar för 2021. Till dags dato är det 95 st medlemmar som betalt
medlemsavgift för 2021. Av dem som var medlemmar 2020 har vi förlorat 25 medlemmar.
Samtidigt har vi fått 18 nya medlemmar till klubben.
Det aktiva arbetet med att bibehålla så många medlemmar som möjligt fortgår.
8 Aktiviteter pågående och planerade
- Medlemsvärvning
Ambassadörer. Ett antal av klubbens medlemmar har tillfrågats och styrelsens uppfattning är
att många medlemmar som har annan klubb som huvudklubb talar gott om klubbens
verksamhet.
Mitt i. BS har varit i kontakt med redaktionen och tipsat om vår verksamhet. Någon respons
har vi inte fått.
DI har lagt ut broschyrer om klubben på Nytorget och Active Age.

- Öppet hus.
Helge Bergström är ansvarig för verksamheten som pågår i schacksalongerna på tisdagar
från 12.00.
- Julfesten
Beslutas att julfesten skall hållas 8 december. Anmälan om deltagande skall ha inkommit till
styrelsen senast den 2 december till seniorschack.stockholm@gmail.com. AF begär offert
från cateringföretag. AF skriver ett mail till medlemmarna med inbjudan till julfest samt
begäran om att de som vill delta ska anmäla sig till klubben. I detta mail informeras också
om öppet hus på tisdagarna.
- Lag-DM
Ett lag är anmält till division 3. Första ronden spelas 15 november.
- Aktiviteter på RIO
BS är ansvarig för verksamheten. Han undersöker möjligheten för föredragshållare mm. Det
framhölls som ett krav att verksamheten på tisdagar inte konkurreras ut. Om klubben kan
upprätthålla verksamhet med föredrag på såväl måndagar som tisdagar är detta till gagn för
klubben.
- ZOOM-föreläsningar
AF och DI testar ZOOM på schacksalongerna för att eventuellt kunna bereda
medlemmarna möjligheten att även kunna följa föreläsningarna i efterskott. Testet är
planerat utföras 2 november.
- Rapporter från onsdags- och torsdagsturneringarna
BS rapporterade att det fanns ett stort antal uppskjutna partier speciellt i klass 4.
9 Övriga frågor
Ansökan om bidrag från äldrenämnden inskickad.
Nästa styrelsemöte planeras ske 2021-11-30 kl 12.30.
10 Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet
Vid protokollet

Justeras

Leif Hållstedt

Anders Flärdh

