Protokoll fört vid Västerås schackklubbs årsmöte 2003
Tid och plats 2003-02-16 , schacklokalen Engelbrektsgatan 15
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Sven Eriksson, Marko Kraguljac, Urban Lundbäck,
Rasmus Myklebust, Bertil Norberg, Johan Nordebrink, Sture Tykosson
§1

Ordförande Jan Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 15.10.

§2

.Dagordning och kallelse till mötet godkändes

§3

Följande mötesfunktionärer utsågs: Ordförande - Jan Eriksson., Sekreterare –
Urban Lundbäck, Justeringsmän – Bertil Norberg och Marko Kraguljac

§4

Genomgång av verksamhetsberättelse för 2002 som godkändes med följande
tillägg/ändringar. Kompletteras med resultatet för Rasmus Janse i Manhem Open och
redovisning av U-Schack GP i stället för enskilda tävlingar. (bilaga 1:
Versamhetsberättelse 2002 inklusive balansrapport)

§5

Bokföringen för år 2002 godkändes av revisorerna som föreslog att styrelsen och dess
kassör skulle ges ansvarsfrihet för år 2002.

§6

Årsmötet beviljade styrelsen och dess kassör ansvarsfrihet för år 2002

§7

Följande val av funktionärer gjordes:
Ordförande:
Jan Eriksson 2 år
Kassör:
Rasmus Myklebust 1år
Styrelseledamöter:
Urban Lundbäck, Karl Magnusson och Ishán Saner 1 år
Revisorer:
Sven Eriksson och Sture Tykosson 1år
Revisorssuppleant:
Elof Pettersson 1år
Seniorlagledare:
Anders Eriksson 1år
Juniorlagledare:
Anders Eriksson och Karl Magnusson 1 år
Kadettlagledare:
Erik Janse 1 år
Tävlingskommité:
Anders Eriksson,Stefan Hildingstam, Karl Magnusson 1år
Valberedning:
Anders Eriksson och Bertil Norberg 1 år
Valberedningen hade inga förslag på styrelsesuppleanter. Styrelsen fick i uppdrag att
leta fram kandidater gärna ungdomar.

§8

Verksamhetsplanen för 2003 diskuterades. Sportlovsschack hålls tisdag-torsdag vecka
9.på Engelbrektsgatan Anders Eriksson skickar ut information och kontaktar Rasmus
Janse för ev. hjälp. ( bilaga 2 Verksamhetsplan 2003)

§9

Medlemsavgifter för året behålls oförändrade.

§10

Bifogade förslag till ersättning för tävlingar godkändes.( bilaga 3 Ersättningar vid
tävlingar).

§11

Till firmatecknare utsågs Jan Eriksson och Rasmus Myklebust var för sig.

§12

Övriga frågor:
• Sture Tykosson hade testat ett nytt enklare bokföringsprogram än det som nu
används och föreslog inköp av detta. Rasmus Myklebust undersöker.
• Resultatet för 2002 var c:a 130000 kr i vinst. För innevarande år förutses en
förlust på c:a 50000 kr. Orsaken är att bidrag baseras på föregående års
verksamhet och en kraftig nedgång i aktiviteter och antal medlemmar har skett
från 2001 till 2002.
Johan Nordebrink föreslog med anledning av det goda resultatet att klubben
satsar totalt c:a 80000 kr under detta år på följande aktiviteter:
a) Klubben arrangerar en tävling i höst där vi garanterar att täcka ev. förluster
upp till 20000 kr. Johan åtog sig att vara tävlingsledare. Mötet var positivt till
idén och Johan fick i uppdrag att detaljplanera.
b) Klubben satsar 10000 kr på att öka intresset för torsdagsträningarna. Anders
Eriksson kommer med förslag på vad som ska göras.
c) Klubben satsar 50000 kr på t.ex. vänortsutbyte i form av exempelvis en resa
till Pärnu i Estland och deltagande i en tävling där i augusti för alla
intresserade i klubben. Alternativt kan man tänka sig deltagande i någon annan
tävling. Förslag välkomnas.
• Övriga idéer som diskuterades var förslag från Sture Tykosson om schackkafé
och en cuptävling med enbart pris för vinnaren, samt förslag från Marko
Kraguljac att satsa mer på PR för klubben i form av t.ex. annonser i pressen.
• Jan Eriksson informerade om att det varit inbrott i lokalen på Källgatan och att
bl.a. datorer och kontantkassa stulits. Anders Eriksson fick i uppdrag att
förteckna vad som saknas och att polisanmäla händelsen.
• Jan Eriksson informerade om att styrelsen vid ett tidigare möte beslutat säga
upp lokalen på Engelbrektsgatan från och med 1/12 som kostar c:a 40000 kr/år
i hyra för närvarande. Bedömningen är att klubben klarar sig med en lokal med
nuvarande aktivitetsnivå. Dock kommer vi att behöva hyra in oss i annan lokal
vid de allsvenska matcher då många VSK-lag har hemmamatch.

§13

Mötet avslutades

Sekreterare:
……………………………………….…….(Urban Lundbäck)

Justeras:
…………………………………………..…(Marko Kraguljac)
…………………………………………..…(Bertil Norberg)

