
Protokoll fört vid Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-01-15  
 
Närvarande: Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust,  Johan Nordebrink, Ishan 
Saner. 
 
 
§1 Ordförande Jan Eriksson hälsar välkommen och öppnar mötet klockan 19.05. 
 
§2 Till sekreterare utsågs Johan Nordebrink. 
 
§3 Till justeringsman utsågs Jan Eriksson. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll som godkändes. 
 

Rasmus ska skicka ett inbetalningskort på 500:- och en kopia på protokollet där 
vi bestämde att Hamreschack ska betala en terminsavgift för att vara med på 
månadstävlingarna. 
Förslag på aktiviteter till Schackets dag ska tas upp på årsmötet i februari. 
Jan Eriksson har lämnat en skrivelse till skattemyndigheten där han begär att vi 
skall slippa den förseningsavgift som vi blivit påförda. 
 

§5 Klubben skall införa en annons i VLT i 3 veckor enligt Bertil Norbergs 
reviderade förslag. I annonsen skall hänvisas till den normala måndagsträningen 
på Källgatan och om intresset blir för stort får träningen försöka flyttas till 
tisdagar. 

 
§6 En förfrågan från Kurdiska unionen om att hyra in sig 16-21 på torsdagar och 

fredagar i lokalen på engelbrektsgatan avböjdes med anledning av att de ville ha 
musikalisk verksamhet och att det kan störa ordningen i huset. Dessutom anser 
styrelsen att klubben med nuvarande verksamhet ej har behov av två 
klubblokaler. Johan Nordebrink kontaktar hyresvärden och säger upp kontraktet. 
Johan Nordebrink meddelar även kurdiska unionen vårt beslut. 

 
§7 Kommande tävlingar: 

 
Västeråsdraget 25 januari: Urban hjälper Anders Eriksson i det administrativa 
arbetet inför tävlingen. Urban har bl a ordnat folk till kiosken. 
 
Schackfyran 15 februari: Anders Eriksson måste redan nu skicka ut inbjudan till 
de klasser som gått vidare. Inbjudan skall skickas både till klassföreståndare och 
till lagledaren från kommuntävlingen. Det måste stå i inbjudan att anmälan skall 
göras senast onsdagen innan tävlingen. Johan Nordebrink meddelar Anders, så 
att inbjudan skickas ut snarast. 

 
§8 Styrelsen beslutade att ett tillägg skulle göras till de ersättningar som juniorer får 

vid tävlingar. Om en MM-tävling går utanför västmanland, så står klubben för 
resan. I övrigt lämnas ersättningarna enligt föregående regler. 

 



§9 Styrelsen godkände att Urban Lundbäck tar 4 st begagnade schackspel och 
skänker dem till Viksängsskolan så att eleverna kan spela på dagtid. Urban 
märker upp dem med klubbens namn och telefonnummer. 

 
§10 Rasmus Myklebust kontaktar Håkan Marcus i Horndal och kommer överens om 

hur vi skall betala den reseersättning som sveriges schackförbund bestämt pga 
att första laget ej har så mycket resor i år. 

 
§11 Styrelsen beslutade att Anders Eriksson snarast måste göra en grundstädning av 

lokalen på Källgatan, som är under all kritik. Anders ser till att viktiga papper 
sätts in i lämpliga pärmar och att övriga papper slängs. Styrelsen bestämmer tid 
för en allmän städdag på nästa styrelsemöte. 

 
§12 Årsmötet bestämdes till söndag den 16 februari klockan 15.00 i lokalen på 

Engelbrektsgatan. Anders Eriksson skickar ut inbjudan till alla medlemmar 
förutom de som är schackfyror. Schackfyrorna meddelas genom att ledarna 
lämnar ut en inbjudan vid träningen. Den skickade inbjudan skall vara lagt på 
postlåda onsdag den 27 januari för att vara medlemmarna tillhanda två veckor 
innan årsmötet.  

 
§13 Nästa möte onsdagen den 12 februari 2003 på Engelbrektsgatan klockan 19.00 

 
 
Johan Nordebrink  Jan Eriksson 
 
 
Sekreterare   Ordförande 
 

 
 


