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Protokoll från Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-08-20  
 
Närvarande: Anders Eriksson, Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust 
 Karl Magnusson och Daniel Hermansson 
Distribution: Närvarande + Ihsan Saner,Stefan Hildingstam och Bertil Norberg  
 
 
§1 Jan Eriksson öppnade mötet kl. 19.10. 
 
§2 Dagordningen godkändes.. 
 
§3 Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och justeringsman Jan Eriksson. 
 
§4 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  
 
§5 Inga nya skrivelser från förbundet att redovisa 
 
§6 Alla var överens om att Pragresan var mycket lyckad. Urban ordnar med ett 

bildreportage för hemsidan.. 
 
§7 VSK kommer att ha fyra lag i allsvenskan med angivna lagledare samt 2-3 lag i 

Mälardalsserien: 
Lag 1 Johan Nordebrink 
Lag 2 Jan Eriksson 
Lag 3 Stefan Hildingstam 
Lag 4 ? (veteranlaget) 
 
Karl kontaktar Hildingstam om lagledarrollen samt om ev. träningsmatch mot 
”äventyrsklubben” ”Sir Väs”. 
Jan kontaktar veteranlaget om lagledare. 

 
§8 Arbetskommitén har haft en sammankomst och grovplanerat ungdomslägret 6-

7/9. 
Plats : Hamre Scoutgård. Start: 09.00 lördag 6/9. Slut: 16.00 7/9. 
Frukost, lunch, middag på lördag och frukost, lunch + fika på söndag ingår. 
2 grupper, max c:a 30 deltagare. 
Avgift 0 kr för VSK:are, 100 kr för övriga. Arbetsgruppen besöker scoutgården 
21/8 18.45 för att bekanta sig med lokalen och omgivningar. Därefter 
kompletteras den preliminära inbjudan och distribueras, (Ansvarig Karl)  Även 
muntlig information med t.ex. andra klubbars ledare och vid träningar (Anders). 
Jan erbjöd sig att ha en frågesport på lördag kväll. 

§9 VSK kommer att arrangera följande U-schacktävlingar under höst/vår säsongen. 
Arosträffen 
Schack 4:an kommuntävl. 
Blixt & Dunder 
Schack 4:an semifinal 
Västeråsdraget 
( Vi har avsagt oss individuella skol DM) 
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Urban,Bertil,Rasmus M,Erik J och Jan E ansvarar för var sin tävling 
tillsammans med Anders E. Urban återkommer med detaljer sen U-schack 
spikat tävlingsschemat. 

 
§10 Redovisning av handkassan fungerar nu tillfredsställande. 

Rasmus meddelade att vi ej fått sökt aktivitetsbidrag ännu från kommunen, men 
det beräknas komma inom kort. 
Rasmus påpekade att när kvitton som gäller för flera personer skickas in , t.ex. 
räkning för ett hotellrum som delats av 4 st, ser han helst att alla som berörs av 
kvittot skickar in sina räkningar samordnat.Alternativt kan alla betala till en 
person som själv tar upp hela beloppet på sin räkning. Detta för att underlätta 
redovisningen V.g. hjälp till att sprida denna information. 

. 
§11 Schackets dag är 6/9. Mötet beslöt att ungdomslägret får bli VSK:s bidrag till 

schackets dag. 
 
§12 Höstens träningar enl. följande: 

Måndagar 18.30-20 Källg. nybörjare. Ledare: Erik & Love 
Tisdagar 18-20 Engelbrektsg. <1600 Ledare: Johan&Daniel 
Onsdagar Källg. >1600 Prel. varannan vecka 18.30-20 Stanley 
                      och varannan vecka Robin Edlund/Johan Eriksson 
Anders kontaktar berörda ledare för synpunkter. 
 
Månadstävling måndagar 18-c:a 20.30 på Källgatan som tidigare. Hamreschack 
är välkomna att delta. Rasmus skickar inbetalningskort till Hamreschack på 500 
kr för deltagande i månadstävlingen. 
Hamreschack är också välkomna att delta vid VSK:s träningar. 
 
Nybörjarträning för vuxna prel. tisdagar Källg.planeras av Bertil och Urban 
 
För att försöka få fart på torsdagsträningen föreslogs följande: 
Seriespel om klubbmästerskap på torsdagar i tre grupper: 
Grupp A > 1800 2x1.5h hela partiet. Jan undersöker om ratinggrundande. 
Grupp B 1500-1800 2x1.5 h 
Grupp C <1500 2x1 h 
Berger om max 8 deltagare i klassen. Start 11/9. 
Anders skriver inbjudan och ringer runt. Priser utlovas. 

 
§13 Minst 10 st schack 4:an grupper startas.  

Viktigt att samordna med övriga schackklubbar t.ex. Schack i skolan. 
Vi identifierade följande lämpliga skolor att bearbeta t.ex. genom att prata på 
terminens första föräldramöte för 4:orna: 
Ö.Bjurhovda, Malmaberg, Emaus, Ekberga, Rönnby, Vallby, S:t Ilian, Hällby, 
Skiljebo, Irsta, Skultuna. 
Anders har huvudansvaret för detta. 
Karl kontaktar Hildingstam för att undersöka om denne är intresserad av att ta 
en schack 4:a i Irsta. 
Daniel undersöker om Thord Hermansson kan utröna om det finns intresse för 
schack 4:a grupp i Skultuna. 
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§14 Övriga frågor: 

Anders fick i uppdrag att beställa ett paket om 20 st biocheckar att användas 
som priser på månadstävlingarna under hösten.. 

 
§15 Nästa möte onsdagen den 17:e september klockan 19.00 på Källgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Urban Lundbäck  Jan Eriksson 
 
 Sekreterare   Ordförande  

 
 

 
 


