Protokoll från Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-05-14
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Daniel Hermansson, Stefan Hildingstam,Urban
Lundbäck, Karl Magnusson, Rasmus Myklebust, Johan Nordebrink, Ihsan Sahner.
Distribution: Närvarande + Bertil Norberg ( för publicering på VSK hemsida)
§1

Urban Lundbäck hälsar välkommen och öppnar mötet klockan 19.05.

§2

Dagordningen godkändes..

§3

Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och justeringsman Jan Eriksson.

§4

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§5

Skrivelser från förbundet lästes upp och följande noterades:
• SSF har skickat ut en enkät till klubbarna med frågan om allsvenskan
div. III ska spelas med 6-mannalag i stället för som idag 8-mannalag.
VSK röstar för att behålla 8-mannalag. Jan meddelar detta till SSF.

§6

Johan Nordebrink informerade om Pragresan 26/7-2/8. 17 st har anmält intresse
varav 3 st är medföljande familjemedlemmar till schackspelare som ej omfattas
av klubbens subventionering. Johan skickar in anmälningar 15/5. Beslöts att
Erik Janse omfattas av subventionerna trots att han inte kommer att spela
turneringen.
Klubben betalar centralt in anmälningsavgift inkl. logi för alla, medföljande
betalar till klubben.. Var och en får själv ordna och betala resan.

§7

Mötet beslöt att stryka ett allsvenskt lag. Om det blir 8-mannalag i div. III stryks
ett div.III lag eljest ett från div. IV. Jan meddelar SSF beslutet.

§8

Mötet beslöt att säga upp klubbens postgirokonto från och med årsskiftet.
Rasmus verkställer beslutet. Fortsättningsvis kommer klubben enbart att ha
bankgiro. Rasmus ser till att information om bankgironummer kommer ut.

§9

Rasmus och Ishan deltar som representanter för VSK vid MSF kongress i
Arboga 2/6.

§10

Karl hade inte lyckas få kontakt med Jonas Burman Rockaden Umeå ännu om
grupplogi vid SM. Karl ringer runt till berörda när han får besked..

§11

Sommarläger för ungdomar diskuterades. Helgen 6-7/9 föreslogs. Urban hade
tagit reda på att Hamre Scoutgård kostar 1000 kr/helg att hyra. Stefan föreslog
att man även skulle kolla upp SMU-gården i Tillberga. Urban åtog sig att göra
detta. Önskvärt att slippa laga mat själva.
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§12

Övriga frågor:
Anders har meddelade Jojje Norell på kommunen att VSK kommer att delta
under Arosfestivalen 11-14/6. Vi får en yta i Vasaparken till vårt förfogande.
Anders är huvudansvarig och ordnar med partytält. Idéer var att dels låta
någon/några juniorer spela simultan mot hugade, dels att vem som helst får
utmana Anders och får 10 kr vid vinst. Informationsmaterial om VSK och
schack ska finnas tillgängligt i tältet. Anders behöver hjälp av frivilliga för att
bära bord och stolar till/från schacklokalen.
Jan kontaktar Johan för att få en kopia av VSK stadgar att komplettera
bidragsansökan med. Alternativt skickas SSF:s stadgar.
Rutiner för redovisning av handkassan måste skärpas upp. Separat möte
angående detta har hållits. Separat redovisning av handkassa och
medlemsavgifter krävs. Handkassan får enbart omfatta kioskförsäljning. Övriga
utlägg får inte tas ur handkassa utan ersätts i efterhand mot kvitto.
Anders kommer snarast in med en ny redovisning av handkassan där debet och
kredit stämmer inklusive uppskattning av stulna medel ur handkassan vid
inbrott.

§14

Nästa möte onsdagen den 11:e juni klockan 19.00 på Källgatan.

Urban Lundbäck

Jan Eriksson

Sekreterare

Ordförande
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