Protokoll fört vid Västerås schackklubbs årsmöte 2006-02-16
Närvarande: Jan Eriksson.,Johan Eriksson, Erik Janse, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust,
Lars Nilsson, Bertil Norberg, Elov Pettersson, Sture Tykosson.
§1

Ordförande Jan Eriksson hälsar alla välkommen och öppnar mötet klockan 18.30.

§2

Dagordningen och kallelsen till mötet godkändes.

§3

Val av mötesfunktionärer

§3a

Till ordförande valdes Jan Eriksson

§3b

Till sekreterare valdes Bertil Norberg

§3c

Till justeringsmän valdes Erik Janse och Rasmus Myklebust

§4

Genomgång av verksamhetsberättelse för 2005. Ordförande kommer att
komplettera verksamhetsberättelsen med ytterligare tävlingsresultat. Klubbens
ekonomiska ställning framgår av resultat och balansräkningen. Glädjande nog är
resultatet positivt.

§5

Bokföringen för 2005 godkändes av revisorerna. Resultat-och balansräkning
fastställdes.

§6

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2005.

§7

Inga motioner eller förslag hade inkommit.

§8

Årsmötet beslutade att inga arvoden till styrelsens medlemmar skall utbetalas.

§9

Följande val av funktionärer gjordes:
Ordförande 1 år
Jan Eriksson
Kassör 1 år
Rasmus Myklebust
Styrelseledamöter 1år
Lars Nilsson och Lars Svahn (kvarstår från 2005)
Styrelseledamöter 2 år
Urban Lundbäck och Karl Magnusson
Styrelsesuppleant 1 år
Stefan Hildingstam, Bertil Norberg och Johan Norberg
Revisorer 1 år
Sven Eriksson och Sture Tykosson
Revisorssuppleant 1 år
Elov Pettersson
Seniorlagledare 1 år
Jan Eriksson
Ledare, Mälardalsserien 1år Lars Nilsson
Juniorlagledare
Erik Janse
Kadettlagledare
Erik Janse
Ledare, torsdagar 1 år
Lars Svahn
Tävlingskommité
Stefan Hildingstam och Karl Magnusson
Rankingbokförare
Ingvar Larsson
Valberedning 1 år
Urban Lundbäck och Bertil Norberg
Övriga ledare för ungdomar måndagar, tisdagar och onsdagar utses av styrelsen.

§10

Verksamhetsplanen diskuterades.
Olika förslag diskuterades för att göra torsdagsträningarna mer attraktiva. Vi skall
på försök pröva att gå igenom allsvenska partier som klubbmedlemmar spelat. Alla
VSK lag inbjudes. Vi fortsätter med några simultaner på vissa torsdagar. Vårt
första lag kan med lite flyt gå upp i elitserien nästa säsong. Johan Eriksson är
tillbaka i klubben och nu väntar vi bara på att Jonas Eriksson skall återvända.
Klubbens drogpolicy diskuterades. Jan Eriksson kommer att muntligt informera
samtliga som spelar SM-tävlingar om klubbens drogpolicy.

§11

Ersättning vid tävlingar.
Årsmötet beslutade att höja ersättningen för förstalagets spelare till 250:-/match
under förutsättning att laget tar klivet upp i elitserien.
Årsmötet belutade att godkänna Urban Lundbäcks förslag på nya regler för
ersättning vid tävlingar. Se bilaga 1.

§12

Årsmötet beslutade att inte ändra på några medlemsavgifter.
Medlemsavgiften för ungdomar upp till 12 år är 25:Medlemsavgiften för juniorer 13-20 år är 100:Medlemsavgiften för seniorer är 200:-

§13

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

§14

Inga övriga frågor

§15

Mötet avslutades klockan 20.45
Sekreterare

Justeras

Justeras

Bertil Norberg

Erik Janse

Rasmus Myklebust

Bilaga 1

Ersättningar vid tävlingar f.o.m 2006-02-16:

OBS!!! Alla ersättningar som önskas betalas ut i efterhand och endast vid
uppvisande av kvitton. Ex: vid tävlingar ska en kvittens finnas på att
startavgiften är betald, vid resor ska alla biljetter sparas. Även vid logi ska
ett kvitto finnas.
Juniorer: (Upp till 20 år)

Tävling

Västeråsmästerskap
SKOL-SM
SKOL-SM för flickor
U-Schackmästerskapet
Skollag-MM
Skollag-SM semifinal
Skollag-SM final
Juniorlag-SM
Kadettlag-SM kval
Kadettlag-SM final
Allsvenskan
Talangjakten
Hallsta Open
Kalle Västmans Minne
Tusenmanna
Läger i Sverige
Ledarutbildning
SM
SM
Västgöta Open
Gästrikland Open
Valfri julturnering
Valfri påskturnering
Övriga turneringar

Seniorer:

Tävling

Ersättning

Startavgift
Startavgift, resa och logi
Startavgift, resa och logi
Resa
Resa
Resa. Ev logi
Resa
Startavgift, resa och logi
Startavgift, resa och logi
Resa
startavgift, resa och logi. 150
kronor/match i 1:a laget.
Startavgift och resa
Startavgift
Startavgift
Startavgift
Resa + 50 % av lägeravgift
gratis
startavgift
resa + 500 kr/vecka
max 1000 Kronor
max 1000 Kronor
max 1000 Kronor
max 1000 Kronor
Startavgift max 300 Kr

Ersättning

Allsvenskan alla matcher

150 kr/match i 1:a laget

Allsvenskan borta
Allsvenskan hemma

Resa och ev. logi
Resa och ev. logi för ej boende i
Västerås
Resa, Logi och Traktamente 180 kr.
startavgift och resa
startavgift, resa och logi
startavgift
gratis
startavgift
resa

Allsvenskan sammandrag.
Lagblixt-MM
Svenska Cupen
Västeråsmästerskapet
Ledarutbildning
SM
SM

Krav för att få ersättning

Endast om tävlingen är utanför Västmanlands län
Endast om tävlingen är utanför Västmanlands län

De 150 kronorna kan tas ut som ersättningar vid
schacktävlingar.

Måste vara ansvarig för en ungdomsgrupp
Måste vara ansvarig för en ungdomsgrupp
Måste vara ansvarig för en ungdomsgrupp
Måste vara ansvarig för en ungdomsgrupp
Måste vara ansvarig för en ungdomsgrupp
Måste vara ansvarig för en ungdomsgrupp
Max 2 st kan dela ansvaret för ungdomsgrupp.
Senior som ansvarar för ungdomsgrupp får
ersättning enl. ovan till två valfria tävlingar +
startavgift max 300 kr till övriga turneringar

Krav för att få ersättning

De 150 kronorna kan tas ut som ersättning vid
schacktävlingar

Måste utföra ett arbete inom klubben. Ex:fadder, styrelse

Bilersättning för Bilförare: 10 :-/mil + 2:-/mil och passagerare (max 16:-)
Ledare för juniorer:

Startavgift + resa + logi. Med ledare avses en person över 18 år som anmäler, bokar logi,
sköter resan, går igenom partier om juniorerna så önskar och håller ordning. Endast betalning
för 1 ledare/ 10 juniorer.

