Protokoll SrS nr 9, 2022. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm
Tid: 2022-09-14 kl 15.00
Plats: Stockholms schacksalonger, Ringvägen 9
Närvarande:
Dan Israel (DI), ordförande
Leif Hållstedt (LH), sekreterare
Anders Flärdh (AF) kassör
Bo Steiner (BS)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2 Val av mötesfunktionärer
AF valdes till justeringsman.
3 Mötets beslutsförhet
Mötet var beslutsmässigt, då fyra av styrelsens ledamöter var närvarande.
4 Föregående protokoll nr 8
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.
5 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes med tillägget ”Vi spelar tillsammans” under övriga frågor.
6 Ekonomi
AF föredrog lägesrapport beträffande föreningens medlemsutveckling och ekonomi. Antalet
medlemmar har ökat och är nu större än före pandemin. Dessutom finns goda förutsättningar att öka
ytterligare under hösten. Det ekonomiska utfallet följer i stort budgeten. För medlemmar som
tillkommer under hösten är medlemsavgiften 2022 totalt 100 kronor även om SrS är huvudklubb.
Från 2023 betalar dessa medlemmar normal medlemsavgift.
7 Planeringsläge för grupp nybörjare PRO
DI har varit i kontakt med PRO inför planeringen. Totalt är det 10 personer som beräknas delta.
Några har spelat i ungdomsåren och några är nybörjare. Gruppen träffas första gången nu på tisdag
den 20 september 13.00. DI tar kontakt med Robert Danielsson för att stämma av. DI tar även
kontakt med Helge Bergström för att lyssna om han har möjlighet att vara med. Jesper Hall har
också meddelat att han kan delta vid något av mötestillfällena.
8 Hemsidan
Från 1 september har Lars-Johan Andersson (LJA) övertagit ansvaret för hemsidan. Till en början
kommer hemsidan att vara kvar på den plattform som vi har nu. Styrelsen kommer att adjungera
LJA till ett styrelsemöte i slutet på hösten för att diskutera bland annat om det finns skäl att göra ett
plattformsbyte. Styrelsen uttalade sin tacksamhet att LJA har tagit på sig ansvaret för hemsidan.
Samtidigt vill styrelsen tacka Kjell Persson för hans förtjänstfulla arbete med hemsidan under 15 år.

9 Aktiviteter
- Tävlingskommittén. Inget finns att rapportera. BS tar kontakt med BL om möte under hösten.
- Lag-DM. Ansvarig är Lars-Erik Åberg (LÅ). Två lag är anmälda.
- Lag-DM blixt. BS skickar ut en förfrågan till de medlemmar som varit med i våra blixtturneringar
för att se om det finns tillräckligt intresse för att anmäla ett lag.
- Stockholmsserien. Anmälan senast 30 september. Ansvarig är Bertil Wennström.
- Onsdagsturneringen. BS redogjorde för onsdagsturneringen som startade 31 augusti. Många
partier är uppskjutna. Det är önskvärt att minimera antalet uppskjutna partier.
- Torsdagsturneringen. Turneringen startar den 15 september. Antalet anmälda är 34.
- Tisdagsverksamheten. AF har kontakt med PO för planering. Första tillfället är kommande vecka.
- Rio. Föreläsningarna på Rio börjar på måndag kl 10.00. BS lyssnar med BL för att klargöra när
hans föreläsningsserie kan börja.
- Inget nytt finns att rapportera från Värvningsgruppen.
10 Övriga frågor
- Ansökan om bidrag från äldrenämnden. DI har utformat ett förslag till ansökan och skickat det till
styrelsemedlemmarna. Vi läser igenom förslaget och återkommer med synpunkter till DI. DI skickar
in ansökan.
- Festkommitté. AF och Lennart B Johansson ingår. LH tar kontakt med ytterligare ett par personer
för att efterhöra deras intresse att ingå.
- Vi spelar tillsammans. Intresserade kan anmäla sig till DI.
- Kommande styrelsemöten 2022-10-20 kl 14.00 och 2022-11-17 kl 14.00. Båda mötena sker
digitalt via Zoom
.
11 Avslutande av mötet
BS överlämnade till DI plaketten för andraplatsen i seniorseriens klass 2. En stolt ordförande kunde
därefter avsluta mötet med plaketten runt halsen.
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